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 لکان و عشق

ژان پل ریکور : نویسنده  

داریوش برادری: مترجم   

  

 

از برنینی «شیدایی ترزای مقدس»مجسمه   
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شور و شیدایی »این مجسمه ی معروف به نام او لکان است که در آنجا « انکور»عکس از سمینار معروف 

.یا عارفانه نقد و تحلیل می کند را از جمله برای تشریح عشق و  ژوئیسانس زنانه« برنینی»از « ترزای قدیس  

 

Jean-Paul Ricoeur 
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Valence, Les apprentis philosophes, 16. April 2007 
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Aus: Psychanalyse No 10, Paris (érès) 2007, S. 5-32. ‒ 

Aus dem Französischen von Hans-Peter Jäck. 

است محفوظ انتشار حق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

:توضیحاتی در مورد متن  

 

 

و در « بحث عشق نزد لکان» مهم و جالب درباره ی  متن ترجمه و برگردانی از یک مقاله و متن بلند این 

 -۹۱۹۱متولد ) رژان پل ریکو»فیلسوف مهم و مشهور فرانسوی نویسنده ی متن  .استلکان روانکاوی 

است که از نظریه پردازان نقد ادبی هرمنوتیکی بود و در تاویلهای هرمنوتیکی « (۰۲۲۲مه  ۰۲درگذشتٔه 

 جامع کتابی 5691در سال  همچنیناو . و روانکاوانه استفاده می کرد سانهچشم اندازهای پدیدارشنا خویش از

یک نکته ی جالب این نقد او بر فروید این .نوشته است «، بحثی درباره ی فرویدتفسیر»در نقد فروید به نام 

 به مباحث و نظریات ژاک لکان و نقد لکان بر فروید اصال نمی پردازد، با آنکهاست که او در این نقد جامع 

به روایتی این عمل او به مذاق  .در سمینارهای لکان حضور داشته است همانزمان نیز از قبل و ژان پل ریکور

در  از محدود کارهایی از او است کهمتن که اما این  ،بسیاری از شاگردان لکان خوش نیامده است لکان و سپس

ان پل ریکور از لکان آموخته ، بخوبی نشان می دهد که به چه میزان ژاو هر چه بیشتر به لکان می پردازد آن

طور که این فاصله گیری همان .عالقه دارد به او به او بسان یک سرچشمه ی فکری خویش می نگرد و است،

آن و اطالعات مفیدی را درباره ی  انتقادی پل ریکور از لکان باعث می شود که این متن جالبتر و قویتر شود

ر گفتار است و  پس از مرگ ریکو_متن به حالت یک درسو نوع نگارش حالت  .دوران در اختیار ما بگذارد

این  اهمیت .منتشرشده است یمجله ی روانکاو یک یزیک مجله ی فلسفی و ن در فرانسه در 7002در سال 

:در سه نکته ی اساسی استگفتار _یا درسمتن   

 

ث لکان معموال در بح. نزد لکان می پردازد« عشق» اول اینکه او اینجا به تحوالت مفهوم و مقوله ی  / 5

ر به چشم اما اینجا ژان پل ریکو ،ده می شوددی« یا دزیر تمنامندی، آرزومندی»اصلی و محوریش بدور 

. اندازی از سمینارهای لکان و بحثهای لکان می پردازد که کمتر به آن توجه شده است  

 

به بررسی و طرح مباحث و ساختار تفکر لکان به شیوه ایی خواندنی و قوی  دوم اینکه او همزمان در متن / 7

. کند که او بشخصه شاهد عینی آن نیز بوده است و ما را وارد جهان و تحوالت فکری لکان می می پردازد  

 

نشان می دهد که چگونه با تحوالت فکری در تئوری لکان و بویژه در رابطه با مباحثی  او  سوم اینکه/ 3

همچنین معانی و « ساحت رئال یا امر واقع»و « ژوئیسانس یا خوشی جنسی زنانه»محوری و سخت چون 

تحوالتی که برداشت لکان از  ژوئیسانس زنانه، عشق و خیلی . حول می یابدنزد لکان ت« عشق»چشم اندازهای 

مباحث دیگر  را ورای تئوریهای ماقبل از خویش در عرصه ی روانکاوی از فروید گرفته تا نسل اول 

آنا فروید و دیگران و از سوی دیگر نسل دوم روانکاوی « روانشناسی  ایگو یا من نفسانی»روانکاوی یعنی 

و  روانکاوانی چون مالنی کالین و دیگران  می برد« ابژکت ریلیشن یا ارتباط با ابژه»ئوری و مکتب یعنی ت

دست « عشق»با اینکه لکان در نهایت مثل فروید و کل روانکاوی به یک مقوله ی جداگانه از . قرار می دهد

این متن فشرده و قوی بخوبی  ، اما می توان درفاصله ایی می گذارد« عشق»و « تمنامندی» و میان  نمی یابد

به قلمروهای جدیدی دست می یابد که تا قبل « عشق»با پدیده ی  دید که چگونه لکان در دیدار و مواجهه شدن 

.از او دیگر روانکاوان قادر به ورود به آن نبودند  

 

با تحوالت لکان  به خاطر این حالت سه وجهی این متن فشرده و همپیوند، خواندن آن همزمان دیداری بنابراین

« بازگشت به فروید»و ساختار نظریات لکان است و دیدن این موضوع که با اینکه لکان خوانش خویش را یک 

ی می ، متفاوت و قویترمی داند اما همزمان یکایک مفاهیم فرویدی و روانکاوی را به عرصه ها و مناظر جدید

.انی روانکاوان شدچیزی که در نهایت باعث اخراج لکان از انجمن جه. برد  

 



4 
 

برگردانده شده است « هانس پتر یک»متن از فرانسوی به آلمانی توسط دوست مترجم عزیز و لکان شناس قوی 

بخاطر این ترجمه ی  عزیز  «هانس پتر یک»همینجا نیز از . و بر اساس متن او به فارسی ترجمه شده است

. حین ترجمه  به فارسی تشکر می کنم خوبش و نیز به خاطر برخی توضیحات نکات پیچیده متن در  

 

 من برای ترجمه بهتر به فارسی و. ه بوده استمتن اصلی و ترجمه اش به آلمانی به حالت یک متن یکپارچ

توضیحات تکمیلی الزم برای مباحث و مفاهیم در متن، این بخشها و مراحل مختلف تحول مفهوم عشق نزد  بیان

بجز آن سعی  .خشهای مختلف همراه با بخش ادبیات و توضیحات آورده امرا به حالت ب در متن آلمانی لکان

و با نام  همه ی توضیحات در پرانتز .در حین ترجمه دقیق حفظ بشودبه متن وفاداری شده است که تا حد ممکن 

در متن اصلی جمالتی به حالت پررنگ وجود دارند که . از من است و نیز توضیحات در بخش ادبیات مترجم

این جمالت پررنگ اکثرا نقل قولهایی از لکان هستند یا گاه از . در این برگردان نیز به اینگونه پررنگ شده اند

چون متن اصلی و توضیحات .  ام در بخش واژه نامه برخی از واژه های اساسی لکان را توضیح داده. دیگران

تکمیلی در بخش ادبیات بخوبی خواننده را وارد ساختار فکری لکان می کند، ازینرو از توضیح مقدماتی 

نظرات لکان در بخش پیش گفتار خودداری کرده ام و فقط اشاراتی اندک برای ورود اولیه و بهتر مطرح کرده 

تند تا هم گشایشی بهتر به بحث و متن ممکن شود و هم سپس در گفتار هر دو از من هسپیش گفتار و پس . ام

که بحث لکان در مورد  نوینی از بحث مطرح شوند و آنجاپس گفتار با استفاده از متن حال سواالت و امکانات 

عشق برای ما ایرانیان و بدور بحث عشق می تواند چالش برانگیز بشود و محل ورود به گشایش و منظری نو 

.هزار فالت عشق و «عشق» از  

 

سه بخش اولیه این متن و کتابچه قبال به شکل اینترنتی منتشر شده بود اما حال این سه بخش نیز دوباره تصحیح 

و تکمیل شده اند و به این دلیل پیشنهاد می کنم که حتی دوستانی که این بخشها را خوانده اند، حال دوباره از 

به غلط جاافتاده در زبان فارسی، از برگردان درست « ضمیر ناخودآگاه»ی در متن به جای واژه . ابتدا بخوانند

از واژه ی درست « اختگی»همانطور که بجای واژه ی غلط . استفاده شده است« 5.ضمیر ناآگاه»

لغزشی و »شاید باید در جاافتادن این دو برگردان غلط در فارسی در واقع . استفاده شده است« 7.کستراسیون»

یا با ترجمه ) زیرا کستراسیون . را دید که حکایت از حضور حقیقت و متنی نااگاه می کند« یدیخطایی فرو

اخته شدن و ناتوان شدن نیست بلکه به معنای  کالمی به معنایدر روانکاوی ( دکتر موللی محرومیت از ذکر

ناکاملی بشری، کمبود سوژه و زندگی بشری است که پیش شرط توانایی تحول و خالقیت  نمادین پذیرش و قبول

« ضمیر ناآگاه»در مفهوم « خود عرفانی»همانطور که احتماال حضور یک . مداوم انسان و جهان بشری است

کمبود و  قبول عی مسخ و ایرانی می شود و بهای آن یعنی جایی است که دیگر بار یک مفهوم مدرن و نوین بنو

من برخی واژه های مهم دیگر لکانی . پرداخته نمی شود« عارفانه خود پنهان»یک  و عبورازکستراسیون 

در زبان فارسی بکار برده ام، چون در همه زبانها این کلمات را به شکل مشابه « 3.ژوئیسانس و فالوس»چون 

در نگاه لکان به معنای آلت مردانه نیست بلکه همانطور که فالوس . همینگونه نوشته می شوند و پذیرفته شده اند

همزمان از برگردانهای دکتر موللی . دالی است که مدلولی ندارد. فالوس اسم داللت کستراسیون و کمبود است

طبیعتا هنوز برخی خطاهای اندک ویراستاری در  .گاه در کنارش استفاده کرده ام تا معنایش بهتر فهمیده شود

میدوارم در زمانی دیگر و به کمک یک ویراستار حرفه ایی و یا به مدد انتقادات و اثر وجود دارد که ا

.پیشنهادات خوانندگان آن را برطرف بکنم  

 

امیدوارم که این متن و ترجمه به دیدار و مواجهه شدنی عمیقتر با بحث عشق و نگاه لکان در این زمینه  کمک  

عبور بکنیم که در مباحث و « بحران عشق ایرانیان»ر چه بهتر از بکند و نیز کمکی به آنچه ما الزم داریم تا ه

کمکی به . مقاالت دیگر بارها آن را مطرح کرده ام، همانطور که در مقدمه و پس گفتار نیز به آن می پردازم

هزار روایت از  روایتهای متفاوت خویش و یا اینکه هم تن به تمنامندی و از سوی دیگر تن به عشق بدهیم و هم

 قلمرو بیافرینیم، چه در زندگی شخصی خویش و چه در و ناگفته را عشق و این داستان مکرر و همیشه ناتمام

  .تحول این مفاهیم در عرصه ی فرهنگی و در گفتمان عشق و عاشق های ایرانی

 

 

1- Das Unbewusste/ Unconscious 
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2- Kastration/ Castration 

3- Phallus/ Jouissance 
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:پیش گفتار  

 

 

 بستراگر از هر انسان بالغی سوال بکنی که عشق چیست، مطمئنا ابتدا بر اساس تجارب خویش و آنچه که در 

از هر جنس و ) فرهنگی خویش و یا در تلویزیون و فیلمها در مورد عشق و رابطه ی عاشقانه میان دو پارتنر 

اگر آنگاه سوال را دقیقتر مطرح بکنی و بخواهی . جواب و تفسیری از عشق می دهد دیده است،( گرایشی

عمیقتر یا مشخص تر از عشق میان انسانها و بویژه عشق همراه با اروتیک و رابطه میان دو پارتنر که 

دقیقا  زیرا. موضوع بحث ما است، سخن بگوید، آنگاه می بینی که کم کم به لکنت می افتد و یا ساکت می شود

نه عشق در معنای کلی آن، یا عشق به خانواده و غیره بلکه عشق به معشوق ما را با معضل تعریف و تببین 

و سپس « نیمه گمشده»تا اسطوره ی یونانی جستجوی بدنبال « غزل غزلهای سلیمان»از . عشق روبرو می کند

عارفانه مولوی و حافظ تا عشق ژولیت، از عشق / عشق افالطونی، از داستان لیلی و مجنون تا رومئو

رتین ژان پرنسس، از عشق مدرن و فیگورهای اولیه اش چون دن کیشوت  تا عشق لیب/سلحشوری میان شوالیه

سبکی »ترزا در کتاب / هیچکاک تا عشق توماس« ورتیگوی»فیلم  برژراک و دیگران، از عاشق و معشوق

/ دیسکورس یک عاشق» ز اوکتاویو پاز تا ا« شعله ی دوگانه عشق»غیرقابل تحمل هستی، از کتاب 

در فیلم « ترینتی/نئو»تا حتی  « کوهستان بروکبک»د بارت، از دو کاوبوی عاشق در فیلم  از روالن« فراگمنتها

ماتریکس و غیره ما شاهد مداوم درگیری و دیدار انسان با موضوع عشق هستیم و این دیدار و تالش برای 

 بوده و یکایک ما بشخصه دارای ماجراجوییهای عاشقانه خویش. یانی نیستنوشتن عشق و بیان عشق را پا

اما علت این حالت عشق چیست؟ چرا این داستان . هستیم و هنوز بدنبال جوابی برای سوال عشق می گردیم

همانطور که از طرف دیگر عشق می . و  نمی گذارد نوشته شود مکرر بگونه ایی همیشه ناگفته بنظر می اید

عارفانه، سلحشوری یا ادبیات معاصر در مورد عشق شکل /مرتب نوشته شود و کل ادبیات عاشقانه خواهد

چرا نامه ی عاشقانه می نویسیم یا ایمیل عاشقانه؟ آیا اینجا لکان درست نمی . بیانی از این میل  نوشته شدن است

.؟ است« عشق همان درامای بزرگ»گوید که این میل گفتن چیزی که ناممکن قابل بیان است   

 

آغاز می شود، با آدم و حوا و آنجا که ادم و حوا با خوردن سیب « اسطوره ی آفرینش»در واقع داستان عشق با 

می ر و نیازشان و تمنایشان به یکدیگر را حس و لمس ر یکدیگر باز می شود، تفاوت یکدیگدانایی چشمشان ب

چرا می پوشانند؟ نه تنها . ا برگ انجیر می پوشانندلت تناسلی خویش را بکنند و ازینرو سرخ می شوند و آ

زیرا با ورود به ساحت . برای اینکه چیزی را بپوشانند که دارند بلکه برای اینکه چیزی را بپوشانند که ندارند

آگاهی و میراشدن، فانی شدن، لمس کمبود و لمس نیاز خویش به دیگری نیز آغاز می شود، لمس اغوا و تمنا 

دلهره ی اینکه دیگری در من چه می بیند و از من چه می خواهد؟ . ش لمس مرگ و دلهره استکه روی دیگر

ازینرو همانقدر آدم و حوا . آیا آنچه را می بیند می پسندد و یا نکند چیزی را ببیند که ندارم و از من دلزده شود

دچار بودند که « خواهد دیگری چه می»در این لحظه به دلهره ی عشق و تمنا و به سوال ابدی بشری که 

ازینرو . !های تیغ، به غفلت متراشی گونه ام، لحظه ی دیدار نزدیک است: فیگور در شعر اخوان که می گفت

همانقدر ماالمال از میل وصال با یار و از سوی دیگر دلهره و ترس « غزل غزلهای سلیمان»عاشق یا عاشقان 

.ت یا یکایک ما در لحظه ی عشقروالند بار« فیگورهای عاشق»و سوال هستند که    

 

ما نمی توانیم عشق را تعریف نهایی و دقیق بکنیم، اما می توانیم الاقل خصلتهایی از عشق انسانی و میان دو 

نزدیک بشویم و بهتر بتوانیم آنگاه « غریبه آشنا»جنس را بشناسیم، تا از مسیر او به لمس بیشتر این پدیده ی 

اما دقیقا اینجاست که برای بیان خصلتهای عشق ما نمی . انی و نقد این نگرش بشویموارد نگاه روانکاوانه و لک

خودشیفتگانه می « شیفتگی/عاشقی»زیرا فروید در عشق بیشتر حالت . توانیم  ابتدا به سراغ روانکاوی برویم

یش می شویم عشق به قول او جایی است که ما بشدت ضربه پذیریم و چنان اسیر تصویری ایده ال از خو. دید

. قول او در تصویری حل می شویم و فقیر می شویمه در عاشقی ما ب .که می توانیم حتی دست به جنایت بزنیم

مطمئنا فروید با چنین نگرشی که در متن نیز به آن پرداخته می شود، یکی از مناظر و سرچشمه های مهم 

ارسیست است که عاشق تصویر زیبای زیرا این تصویر همان تصویر اسطوره ی ن. عشق را مطرح می کند

یکایک ما در لحظه ی . خویش در آب می شود و برای هماغوشی با او خویش را به آب می اندازد و می میرد

عشق همیشه حالتی نارسیستی و خودشیفتگانه داریم و وقتی اسیر عاشقی شدید و بدون مرز می شویم، خراباتی 
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ا می خواهیم معشوق و پارتنر خویش را به قالبی دراوریم که می شویم، اسیر پارتنر خویش می شویم، ی

 خودمان می خواهیم، آنگاه ما در چنین لحظه و سناریوی نارسیستی یا خودشیفتگانه گرفتاریم و  معموال 

.محکوم به پایانی مشابه چون نارسیست و لمس شکست عشقی هستیم  

 

برای لمس این حاالت او بایستی از شاعران و است و ما « شیفتگی/ عاشقی»اما عشق چیزی بیش از یک 

شعله ی »و یا کتاب  ، اشعار حافظ باشدباشد« غزل غزلهای سلیمان»هنرمندان کمک بگیریم، چه روایت کهن 

همانطور که من در بحث اول و کلی _ بگذارید از اوکتاویو پاز کمک بگیریم،. اوکتاویو پاز و دیگران« دوگانه

حران عشق ایرانی از جمله مجبور شدم در کنار فروید و نسل دوم روانکاوی چون ام در مورد بحث عشق و ب

به قول اوکتاویو پاز عشق یک پدیده ی بشری و اختراع .  _5.دکتر ویللی و سپس لکان به سراغ او بروم

ریزه انسانی است و در این مورد روانکاوی با او همنظر است، چون در نگاه روانکاوی فروید تا لکان ما با غ

و تن حیوانی روبرو نیستیم، بلکه چه نیازهای ساده ی بشری چون گرسنگی یا تشنگی، تا رانش جنسی و غیره، 

تا عشق و تمنای بشری همگی پدیده هایی خاص و انسانی هستند که فقط در چهارچوب زبان و ساختار بشری 

دو حیوان را دید اما این محبت مطمئنا در طبیعت نیز می توان حضور عالقه و محبت میان . ممکن هستند

غریزی تفاوتی بنیادی با رانش و عشق و تمنای انسانی دارد، زیرا اینجا رانش و عشق و تمنای بشری و حتی 

نیاز گرسنگی با زبان، با حس مرگ و ناکاملی و کمبود پیوند خورده است و از ابتدا دو معنایی یا چندسودایی 

زنیم چون مزه اش بد است بلکه چون با عشق اعطا نشده است و از لحاظ تنها دست رد به غذا نمی  ما . است

ما دیگر جفت گیری . همانطور که ما این حالت را نزد کودکان مبتال به آنورکسی می بینیم. احساسی سمی است

. نمی کنیم، زیرا رانش جنسی بشر با حس مرگ و طلب دیگری پیوند خورده است، به اروتیک تبدیل شده است

فیگورهای » نرو ما در طبیعت سادیست و مازوخیست یا کازانوا و یا لیلی و مجنون، رومئو و ژولیت یا ازی

ازینرو ناتوانی جنسی و چاقی مزمن و غیره یا بحران شخصیت تنها در جهان . روالند بارت را نداریم« عاشق

اما . ن هنوز در آن قرار داردخارج شده ایم که حیوا« تکرار جاودانه» زیرا ما از  دور . بشری ممکن است

به این دلیل به قول اوکتایو پاز عشق محل . را می طلبیم« محبوب گمشده»و « تکرار جاودانه»هنوز این 

ما . ما تصادفی با فردی آشنا می شویم و او را به سرنوشت عشقی خویش تبدیل می کنیم. است« وحدت اضداد»

ما به تن معشوق دست می کشیم . احساس آزادی جدیدی می کنیم به کسی وابستگی احساسی پیدا می کنیم و حال

اینکه مطلق و جاودانه دیگری را می طلبیم و همزمان . می کنیم روحش را نیز لمس می کنیمو احساس 

زیرا . اما این وحدت اضداد کمتر از جنس دیالکتیک هگلی است. شکنندگی و ناممکنی را حس و لمس می کنیم

بلکه وحدت اضدادی از جنس نگاه هایدگر و فروید و لکان است که در آن . ی نو نیستبرای تولید سنتزاو 

هبونگ یا فنای آوف»اینجا . وحدتی ادامه می دهنداضداد یکدیگر را نفی نمی کنند بلکه به حضورشان در 

ل به صورت نفی یکدیگر نمی تواند باشد، زیرا همینکه یک بخش دیگری را حذف بکند، وقتی می« ابقایی

یگانگی با معشوق بخواهد حضور تفاوت را نفی بکند تا به وحدت وجود با دیگری دست یابد، بناچار عشق را 

همانطور که اگر فقط به تفاوت و حفظ مرز خویش فکر بکند و تن . شد و چون نارسیست در آب می افتدمی ک  

و عشق را  عشق را احساس نمی کندبه دیگری و تمنایش بدنبال دیگری ندهد، هیچگاه امواج عمیقتر و قویتر 

زیرا پس از . زیرا برای اینکه عشق و دیگری را بچشی بایستی به او تن بدهی و بها بپردازی. از دست می دهد

عشق هر دو طرف تغییر می کنند، همانطور که پس از یک رابطه ی اروتیک عمیق و احساسی هر دو تن 

.ل می کنندتغییر کرده اند و چیزی از دیگری در خویش حم  

 

می توان در بهترین  در عشق حالت دیگر عشق اما یک  پارادوکس است، همانطور که این وحدت اضداد را

که عشق مانند  این پارادوکس عشق خویش را به این شیوه نشان می دهد. ادوکس عشق دیدحالت به سان یک پار

عشق بدون اروتیک . انه و جسمی می خواهیمما معشوق را تن. همیشه تنانه است( دزیر)تمنامندی یا آرزومندی 

حالت  به این دلیل وقتی عشق عرفانی ایرانی می خواهد از عشق سخن بگوید و حتی در. و تن و اغوا می میرد

، مجبور است از ابرو و گیس یار سخن بگوید عشق به وحدت وجود با خدا و دیگری بزرگچندنحوی آن از 

زیرا فرهنگ ما فرهنگی است . عارفانه و فرهنگ ما برمال می شودبگوید و همینجا یک مشکل بزرگ عشق 

به ما می گوید  درخواست و طلبی به یکایک ما همراه می شود می شود که که بنا به بستر عارفانه اش با 

« نقطه ی تهی و هیچی»و تفاوت، هراسش از  و همزمان هراسش از تن و زمین، فانی بودن« عاشق باش»

بر سر شاخ بن می »سبب می شود که در نهایت بسان کسی باشد که  ت و پدیده ی انسانی،نهفته در هر روای



8 
 

حافظ در این مورد یک ) و در پی یک محبوب مطلق و میل وحدانیت با او خراباتی و سرگردان می شود« برد

مطرح می  استثنا است و همزمان او نیز دچار هراس از این نقطه ی هیچی و پوچی است، چیزی که ابتدا نیچه

از . (7.در این باره به نقد من در بخش ادبیات مراجعه بکنید. کند و یا با نقد لکانی می توان بهتر آن را  فهمید

روان بخواهیم /طرف دیگر اما عشق در تن معشوق و دیگری چیزی ورای تن می خواهد، اگر از دوالیسم تن

همانطور که . می طلبد و لمس این جان و روان رااستفاده بکنیم، او در تن دیگری روان و جان او را نیز 

عاشق از طریق و مسیر معشوق به ورای معشوق، به عشق و هستی یا زاین می نگرد و معشوق اشاره ایی به 

اما اگر عشق خیال بکند که این نقطه ی تهی و مجهول، . این نکته ی مجهول و پرشور، شیداوار ورای اوست

درون عشق و معشوق، قابل دستیابی نهایی است و بخواهد با او به وحدت وجود  این چیز ناممکن در پشت و در

زیرا همانطور که . مطلق دست یابد، محکوم می شود که تن و عشق را، فردیت عاشقانه اش را داغان بکند

یا  گفتیم اینجا وحدت اضداد به حالت حضور همیشگی آنها در پیوندی پارادوکس یا دیالکتیکی است و نه سنتزی

در این میل وحدانیت با معشوق  یا با خدای  .و یا حل شدن در یکدیگر و وحدانیت نهایی ناممکننفی یکدیگر

عشق همیشه حالتی کانیبالیستی و نارسیستی است که بهایش خورده شدن توسط دیگری و حل شدن در دیگری 

.است و از دست دادن فردیت و عشق  

 

اینکه کلمات مشابه برای . یکایک ما این جوانب را می شناسیم. داردمدی وار ک  /زیرا عشق جوانب تراژیک

عاشق و معشوق یا برای زن و مرد، برای دو جفت عاشق همجنس خواه یا لزبین می تواند مرتب معانی 

از هیچکاک نشان می دهد، هر عشقی در « ورتیگو»زیرا همانطور که فیلم . متفاوت بدهد و سوء تفاهم بیافریند

در کتاب  ازینرو به زعم ژیژک. «رونوشت و ک پی از تصویری دیگر است و اصلی در میان نیست»واقع یک 

ثلی اولیه از عشق . هیچکاک اثری ضد افالطونی است« ورتیگوی» «اندام بدون جسم»  زیرا اینجا ایده و م 

که در « ده ایی نگردیممعشوق گمشده، نیمه گمش»اما این باعث نمی شود که ما با این حال بدنبال . وجود ندارد

او لمس جاودانگی را می . بنابراین در عشق حماقت و طنزی نیز نهفته است. واقع هیچگاه گمش نکرده بودیم

. است« منحرف جنسی متعددالشکل»روانکاوی یک  ه به زعمطلبد، آن هم برای موجودی فانی و تنوع طلب ک

زیرا در این . ی جاودانه ی ما بدنبال عشق نمی کاهدبا این حال این واقعیتها چیزی از اهمیت عشق و جستجو

زیرا ما انسانها به زعم لکان موجودی . پیوندی دارد، در عین تفاوتی« تمنامندی بشری»موضوع نیز عشق با 

تمنامند هستیم که بدنبال مطلوب و محبوب گمشده ایی می گردیم و هر بار با بدست آوردن این محبوب پی می 

بدین وسیله پی می بریم که زندگی بشری ما همیشه بایستی . یزی کم است و یکجایش می لنگدبریم که باز هم چ

از ( ابژه کوچک آ نزد لکان)زیرا اگر عشق و جستجوی مطلوب گمشده . یکجایش بلنگد تا تحول ادامه یابد

ت، اما این حماقت جهاتی بر پایه حماقتی نهفته است، زیرا این چنین بهشت گمشده ایی هیچگاه وجود نداشته اس

همزمان پیش شرط آزادی و خالقیت ماست و اینکه در جستجوی چیز ناممکن مرتب جهان ها و روایات نو 

همانطور که عشق . «هیچگاه از نوشته شدن  باز نمی ماند»ازینرو جهان نمادین بشری به زعم لکان . بیافرینیم

روبرو هستیم که می خواهد یا « و تکرار جاودانه اییبازگشت »اینجا ما با . واهد مرتب از نو نوشته شودمی خ

نجا که تکرار تفاوت نمی افریند، به اجبار زیرا تکرار تفاوت می افریند و آ. مجبور است مرتب تفاوت بیافریند

به تکرار بیمارگونه تبدیل شده است، جایی است که عاشق یا سوژه حاضر به قبول نقطه ی تهی و کمبود در 

منایش نیست، حاضر به قبول حقیقت خویش نیست و مجبور است آنقدر در دور باطل بچرخد تا درون عشق یا ت

.حقیقتش را بپذیرد، کمبود و کستراسیون را بپذیرد  

 

، لمس اینکه «ناممکنی تعریف نهایی عشق»و لمس « پارادوکس عشق»با چنین نگاهی به حاالت و جوانب 

نیز هست که غیر قابل لمس نهایی  یا در درون معشوق و عشق عشق همیشه اشاره ایی به چیزی ورای معشوق

و بیان نهایی است، آنگاه می توان مشکل عشق در دنیای مدرن و یا در دنیای ما ایرانیان نزدیکتر شد و نیز به 

زیرا دیسکورس مدرنی که بر پایه یک . جایگاه روانکاوی و در نهایت لکان در این دیسکورس و تحوالت

طرف می تواند باعث  قرار دارد، از یک« من فکر می کنم پس هستم»خویش و تفکر دکارتی  سوژه قائم به

عبور از هراسهای سنتی از تن و کمبود و نبود یک روایت مطلق شود و ما ازینرو شاهد تحول عشق مدرن، 

بنیادین  اما با این حال یک چالش و درگیری. اروتیک مدرن و روایتهای مختلفشان در تاریخ معاصر هستیم

زیرا . باقی می ماند« سوژه قائم به خویش و عقالنی»میان عشق از یک سو و تمنامندی از سوی دیگر با این 

بخشی تاریک و غیر قابل بیان دارد  یا محبوب گمشده مشکل این است که دقیقا عشق مانند تمنا و ابژه کوچک آ



9 
 

ازینرو چون نگاه مدرن به . اهمیت بنیادین دارد که غیر قابل اندیشیدن است و با این حال برای عشق و تمنا

است و بنابراین می خواهد عشق و تمنا را کوچک « ساده کردن هر پدیده و مشکلی»زعم میالن کوندرا در پی 

به . و تحت کنترل بگیرد، بناچار عشقهایش را دچار کمبود گفتگوی عمیق و شورانگیز و شیدایی می کند

روایات عشق و  و ما این مشکل را در تمامی تحوالت اخیر. دچار می شود« یسادگی غیر قابل تحمل زندگ»

و یا حتی نظرات کسانی چون ژان پل سارتر یا ویتگنشتاین نیز می  «متاروایت عشق»حتی پس از شکست 

زیرا دقیقا چون عشق را نمی توان تعریف نهایی کرد، پس می توان و چه خوب که بتوانیم، مرتب . بینیم

را بپذیریم و  و جوانبش «صحنه و سناریوی عشق» برای اینکار بایستی الاقل  اما . و از عشق آفریدروایات ن

اگر بخواهیم آنگاه عشق را فقط به یک کامجویی زیرا . آنچه که همه می دانیم و همزمان نمی دانیم. بهایش را

را بناچار دوباره به تصویری از جنسی یا به چیزی قابل فهم و عقالنی تبدیل بکنیم، آنگاه او را و معشوق 

خویش، به تصویری در آب تبدیل کرده ایم و مجبوریم بهای این کوچک کردن عشق را با کوچک شدن عشق و 

زیرا اگر مثل ژان پل سارتر و .  زیرا همیشه بایستی بهایی پرداخت. روابط خویش و کامجوییهایش بپردازیم

بر سنگینی عشق و وابستگیهایش چیره شویم، آنگاه مجبوریم « زادرابطه ی آ»سیمون دوبوار نیز بخواهیم  با 

همانطور که این دو متفکر در یکی از آخرین مصاحباتشان . یکجا به خویش و به معشوقهایمان دروغی بگوییم

با آلیس شوراتز فمینیست معروف آلمانی اعتراف می کنند که آن دو در واقع همیشه به بقیه معشوقان دروغی 

پس جای تعجب نیست که )  و دیگران باصطالح فرع بوده اند عاشق یکدیگر بوده اندفقط گفته اند زیرا همیشه 

. (عشق همزمان به چالشی با نگاه سارتر می پردازد، همانطور که در متن خواهید خواندلکان در بحث 

فراوانی داشته باشیم ولی در  کامجویی شور و کی و همراه با عالقه وما می توانیم روابط اروتی همانطور که

کی غیر قابل تحمل سب»میالن کوندرا در کتاب . واقع در کل زندگی می توانیم حداکثر عاشق دو سه نفر بشویم

نیز هست « حافظه ایی شاعرانه»علت این حالت بشری را اینگونه توضیح می دهد که انسان دارای « زندگی

اما چرا اینگونه است؟ این دقیقا . که در آن فقط این عشقهای اندک می توانند وارد بشوند و بقیه دم در می مانند

دانشی »می تواند پاسخی به آن بدهد، زیرا اینجا موضوع سوالی است که از جمله روانکاوی و بویژه لکان 

دانشی که یکباره بروز می کند، چون . «او خودش است» است که دو طرف از یکدیگر دارند و اینکه « نااگاه

.رخدادی  

 

چه آنجا که در عشق همیشه ما تکرار سناریوی دوران . دانشی نااگاه است. است« نااگاه»یعنی یک بخش عشق اصوال 

کودکی و جستجوی خودشیفتگانه یا خیالی یگانگی با مادر و یا پدر را دنبال می کنیم و زخمها و دردهای ادیپالی و 

با بخشهای پس زده ی خویش روبرو می شویم و دست به کارهایی می زنیم که . کودکانه مان را تکرار و زنده می کنیم

اینطور نیستیم، و چه آنجا که این دانش ناآگاه ما را با عمیقترین  بقول معروف فکر می کردیم از آنها گذشته ایم یا اصال

در واقع » زیرا ضمیر نااگاه . تمناها و حقایق درونی ما روبرو می کند و آنچه ما را ملتهب و سوزان و شوریده می کند

الب عارضه ی و حال چه در ق« متن یا متونی، حقایق و تمناهایی است که حذف زده شده است، پس زده  شده است

زیرا ضمیر . «لغزیدن، اغوا شدن»روانی یا در لحظه ی عشق بروز می کنند، در لحظه لغزش احساسی یا زبانی و 

، به _چه نزد فروید یا لکان و با وجود تفاوتهای برداشتهای آنها در بخشهایی_ نااگاه در معنای دقیق روانکاوانه آن، 

چیزي كه بنوعي . خنان و رفتارها یا متون خویش و دیگري نگریستن مي شودمثابه  بخش تاریك و پنهان و نهفته در س

چیزي در مرز . زیرا این دانش  در واقع ضمیر نیمه اگاه یا ماقبل اگاهي است. حسش مي كنیم اما دقیق نمي دانیم چیست

به . جنس متفاوت است در حالیكه ضمیر نااگاه دانش و شناختي از. مشترك میان بخش اگاهانه و نااگاهانه بشري است

یعني ضمیر نااگاه . دارد« ساختاري چون زبان» یا به قول لكان او . است« یك صحنه ي نمایش دیگر» زعم فروید او 

اندام بدون »مي توان به كمك تمثیلي از ژیژك در کتاب . همیشه در سطح و لبه، بر نوک زبان و رفتار حضور دارد

آنچه كه مي دانم كه مي » . خت آگاهانه، ماقبل آگاهي و ناآگاه را اینگونه نشان دادتفاوت این سه نوع دانش و شنا« جسم

 یا ضمیر نیمه آگاه ، همان دانش ماقبل اگاهي«نچه مي دانم كه نمي دانمآ» .گاه یا خوداگاه استآ، همان بخش ضمیر «دانم

ازینرو این دانش و . است( یا به غلط ناخودآگاه )، همان شناخت و دانش نااگاه «نچه كه نمي دانم كه نمي دانمآ» اما . است

او ناگهان در خطایي زباني یا . حقایقش همیشه به شكل رخدادي بروز مي كند و ما را شگفت زده یا دست و پاچه مي كند

و نوشتاري یا در عارضه ایي نمایان مي شود و ما را یكدفعه وارد صحنه ایي دیگر مي كند كه حتي نمي دانستیم كه از ا

ازین رو او بسان لغزشي در سطح  .است« دیسکورس غیر»زیرا ضمیر نااگاه بنا به تبیینی دیگر از لکان  .بي خبریم

ن آزیرا . یك نماد جالب این دانش نااگاه را ما در عشق مي بینیم. بروز مي كند و ما را مي لغزاند، به تته پته مي اندازد
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یا بتدریج شعله ي عشق را برافروخته مي كند چیست؟ دانش و شناختي كه  چیزي كه در یك دیدار كامال تصادفي ناگهان

بقول لكان دو عاشق و معشوق با هم تقسیم مي كنند و یكدفعه ته دلشان یا بهتر بگویم روي لبانشان این كلمات ناگفته و 

طبیعي است كه . ي شودتمنامند نقش مي بندد كه او خودش است و تن و دل از لمس این شور و تمنا مي لرزد و سرخ م

اما حتی وقتی دروغی باشد باز همین دروغ تمنا . باشدیا ناكافي دربیاید ، مي تواند بعدا دروغ از كار «این خودش هست»

ضمیر ناآگاه دروغ نمی »ازینرو بقول فروید . و متنی پس زده را بر ما اشکار ساخته است و آنچه نمی خواستیم ببینیم

این در ذات عشق و نیز تمنا یا شناخت بشریست كه همیشه برپایه دروغ و خطایي یا وهم بهشت گمشده  یا زیرا .«گوید

ایي شروع مي شود و تفاوت عشق قوي با عشق گرفتار در خیال باطل این است كه اولي هم به دانش نااگاه و نواي 

ه به او مي گوید این عشق و معشوق همیشه درونش تن مي دهد و جلو مي رود و هم به نواهاي بعدي این دانش نااگاه ك

تا هزار  .یابدبخشا غریبه و متفاوت و دلهره برانگیز باقي مي ماند و همیشه یك جایش مي لنگد تا عشق و رابطه تحول 

هم عشق ودیگری همیشه متفاوت لمس شود و هم عشق  بوجود اید و رئال/ خیالی/نااگاهنمادین و ین شور ا روایت از

لرزان و شكننده در لحظه تجربه  را به شکلجاودانگي  به ما امکان دهد« چیز ناممکن، زاین و هستی» با  بسان دیدار

« ایمانسس و درون بودی»خصلت . بتوانیم شیدایی و کامجویی بنیادین و تپینده زندگی انسانی را احساس بکنیم. بکنیم

جایی که متن عشق . بنگریم یا از منظر دلوزی و دیگری زندگی را به گونه ایی لمس بکنیم، خواه از منظر لکانی به آن

زیرا اگر بقول کیرکه گارد . همان میل لمس یگانگی ناممکن و تکرار جاودانه ناممکن است در لحظه ی فانی و دم ممکن

یم ، مثل وقتی که ما چنان غرق نوشتن یا عملی می شو«لمس بیزمانی فقط در لحظه و با تن دادن به لحظه ممکن است» 

چیز »که زمان را فراموش می کنیم، آیا آنگاه عشق و آغوش معشوق نیز محلی برای لمس شکننده و شوریده ی این 

و کامجویی ناممکن نیست؟ « ناممکن  

همانطور که در معنای نیچه یا لکانی بایستی عشق همیشه  .است «همان تاجي از خار»وكتاویو پاز عشق ابقول بنابراین 

اینكه عشق وحدت اضداد است اما نه به شیوه سنتز هگلي بلكه به  .ی همراه شود تا اسیر خویش نگرددبا طنز و خنده ای

وابستگي، مطلقیت معشوق و نسبیت شور جنسي و عشقي با یكدیگر پیوندي تنگاتنگ / این شیوه كه مفاهیم متضاد ازادي

اینكه تنها وقتي مي تواني یگانگي در عشق را . ندنكه یكدیگر را نفي و در خویش حل بكنآو متقابل ایجاد مي كنند بدون 

اینكه بقول لكان وقتي بگویي معشوق یا پارتنرم را كامل مي شناسم، پس با . لمس بكني كه تن به قبول تفاوتها بدهي

زیرا عشق . تصویر خودشیفتگانه خودت روبرویي و نه با عشق كه محل حضور دگربودگي معشوق و هستي نیز هست

در معناي هایدگري به زاین و هستي . لكان وراي معشوق به عشق و جهاني مجهول اشاره و عشق مي ورزد همیشه بقول

ازین رو عشق چون حالت عاشق غزل غزلهاي سلیمان تا عاشق حافظ یا چون دیسكورس . فراموش شده اشاره مي كند

بشریست تا دیگر بار و براي دمي  عاشق روالند بارت حالتي شوریده و شیدایي دارد، چون عشق امكان و اختراعي

در عشق نه تنها به معشوق بلكه » قول نگاه متفاوت دلوز ما ه زیرا ب. نمایان شود و چیز ناممکن جهان شوریده و تمنامند

زیرا این خصلت همپیوند عشق و تمنامندي یا دزیر است كه . «بدنیاهایي عشق مي ورزیم و دري بسویشان مي گشاییم

: وجود هر شكست و دردي یا دقیقا به همین دلیل دوباره مثل تیتر سمینار نهایي لكان عاشقانه فریاد بزنیمباعث مي شود با

.بازهم، بازهم، یكبار دیگر، انكور، انكور  

که فقط از چیزهایی صحبت بکنیم که می توانیم روشن درباره شان » یا اگر بخواهیم چون ویتگنشتاین بگوییم 

، آنگاه بایستی از عشق و تمنا کمتر سخن بگوییم، زیرا اینجا دقیقا به «ی خاموش بمانیموگرنه بایست سخن بگوییم

و با این  حال دقیقا عشق از یکسو و تمنامندی از سوی دیگر باعث می شود که ما . لکنت می افتیم، به بی زبانی

بان و جهانی نو و یا زپی ببریم که وقتی نمی توانیم درباره ی چیزی روشن سخن بگوییم، شاید این شروع 

. عشقی نو می باشد  

 

از طرف دیگر عشق در ایران و در شرق گرفتار معضلی دیگر است، معضلی که یکایک ما بخوبی چشیده و 

آنچه اما سرنوشت و درخواست  .می شناسیم، حتی اگر فعال توانایی عبور مشترک و همگانی از او را نداریم

یل تبد« باری سنگین، به سنگینی غیر قابل تحمل زندگی»اینجا عشق به  . دیسکورس عشق و نااگاه از ما است

زیرا عشق نمی خواهد به قبول تفاوت و کمبود و به تنانگی و اروتیک تن . می شود و سترون و خشک می شود

ابستگی که از آزادی نشات می بدهد، به پارادوکس و وحدت اضداد آزادی که از وابستگی ثمره می گیرد و و

می خواهد بهشت گمشده را داشته باشد و . زیرا می خواهد عشق را بسان مادر و یا پدری داشته باشد .گیرد

خراباتی شدن دیروز  بهایش. است زندانی بکند و این فانتسم اوست که بهایش سترونی و گرفتاری در دور باطل
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همسو و و امروز به شکل  ی و یا با یک آرمان و ایده ال است،بدنبال یک وحدت وجود ناممکن با دیگر

یا به این شکل که یکایک ما . است دیگرش و به سان پوچ خواندن عشق و رشد دروغ و شکست در روابط

جوابی که همان . بحران عشق خویش و دیسکورس عشق فرهنگ خویش را می بینیم و می خواهیم جوابی بیابیم

. کان می گوید، تمنای من یا ما تمنای غیر استزیرا همانطور که ل. تمنا و خواست این دیسکورس و زبان است

، یا به شیوه ی ریسک و جرات به روایات و حاالتی نو از به شکل کورمال کورمال جستن فردی و جمعیاینکه 

عشق و رابطه، بدنبال ادبیات و زبانهایی نو از عشق و از عرفان و غیره، بخواهیم به این ضرورت تحول و 

وت عشق پاسخ بدهیم و از آنجا قادر به ایجاد هزار روایت و فالت خویش از عشق ورود به این صحنه ی متفا

زیرا عشقی که تحت فرمان ایده ال عشقی بزرگ و مطلق . .به سان بازیگران نو و خندان و شرور عشق باشیم

.و میل رسیدن به او یا خشم به او باشد، محکوم به مرگ و سترونی و عذاب زمینی و الهی است  

 

ن بستر تحوالت جهانی و بویژه تحوالت دیسکورس مدرن در زمینه ی عشق، طبیعتا نگاه روانکاوی نیز در ای

. زیرا روانکاوی بخشی از دیسکورس مدرن است و همزمان او را به نقد می کشد. شکل و تحول می یابد

یراتش مضرش است و تاث« عاشقی خودشیفتگانه»ازینرو می بینیم که فروید توجه اش بیش از هر چیز متوجه 

در متن . ) می پردازد، با آنکه حتی رانش زندگی خویش را رانش عشق می نامد« عشق یا الو»و کمتر به 

نسل . (نویسنده این مباحث را بخوبی توضیح می دهد و من نیز توضیحات تکمیلی الزم را آنجا ارائه می دهم

تئوری ابژکت »یز نسل دوم روانکاوی  یعنی و ن آنا فروید و دیگران اول روانکاوی یعنی روانشناسی من

، کمتر عالقه ایی به بحث عشق کسانی چون مالنی کالین، وینیکوت یا کوهوت «روانشناسی خود» و « ریلیشن

و حاالت و معضالت آن است، یا « روابط عاشقانه و پارتنری»آنچه بیشتر مورد بحث است . بشخصه دارد

دکتر ویللی که  مهم مانند بحثهای )مطرح و اساسی است، ه خودشیفتگانهو عشق و ارتباط با ابژ بحث نارسیسم

، یا نظرات جالب و قوی کوهوت، وینیکوت، مالنی کالین و (در نقد در لینک ادبیات از آن استفاده کرده ام

یا از طرف دیگر در . غیره در زمینه مباحث خودشیفتگی و حاالت کودک و تاثیراتش بر آینده و در روابطش

« ستیابی به عشق خوبراههای د»اتب دیگر پسیکوتراپی یا روانشناسی، بحث عشق به طور عمده به شکل مک

اما همه ی اینها در کنار جوانب خوبشان، . یا به شکل روانشناسی مثبت و عشق مثبت و غیره مطرح می شود،

مثل دیسکورس جهاتی از  و چشم اندازهایش در می روند و « عشق»در واقع از درگیری و دیدار با بحث 

که می  یتا سوژه ی مدرن. مدرن کالسیک عمدتا سعی می کنند عشق را نمادین و عقالنی و کوچک سازند

« حاکم بر تمنا»، بلکه _و تن به دلهره ی تمنا و نیازش به دیگری ندهد یا کمتر بدهد_ ،«تمنامند نباشد»خواهد 

خویش باشد و  طبیعتا با بیشترین کامجویی « کمترین دردسرو با مثبت  بالغانه، حاکم بر عشق»، حال باشد

« عشق و شور پرشوری»چیزی که این وسط اما پس زده و سرکوب می شود، در واقع . اروتیکی و عشقی

دارد، زیرا ما در لحظه ی عشق معموال امنیت خانواده و جامعه را بهم « سوبورسیو»است که از یکسو قدرت 

همانطور که با . می طلبیم که عمدتا برای دیگران غیر عقالنی و احمقانه استمی زنیم و چیزی متفاوت 

یا دیگر بار تمنا و  .نیز پس زده و سرکوب می شود و تن به عشق و دیگری دادن« اغوا» سرکوب عشق 

« درباره ی اغوای»ازینرو می بینیم که از یکسو نظریاتی چون  . ضمیر نااگاه و رخدادها پس زده می شوند

از روالند بارت و دیگران بروز می کند و شاید بتوان گفت « یک عاشق دیسکورس»ن بودریار و یا کتاب ژا

.قبل از همه ی اینها بویژه لکان و نگاه او به عشق  

 

می پردازد و آنچه عشق « عشق یا الو»زیرا لکان، همانطور که در بحث می بینیم، هر چه بیشتر به موضوع 

درگیر است و از سوی « کمبود و فاصله»عشق از یکسو با  و شیدا می کند، زیراشوریده  خاص می کند، را

نگرشی که بویژه برای  .نگاهش در پشت معشوق معطوف به هستی و زاین یا به ساحت رئال لکانی است دیگر

اما حتی اگر بگوییم که لکان در . را  نیز ببار می اورد« عارف بودن و رازورزبودن»تهمت   لکان متاخر

نظرات نهاییش به نگاه عارفانه، اکستازه وار و شوریده، نزدیک می شود، اما عارفی نقیضه گو، پارادوکس و 

می بیند و اینکه ما در عشق و در اوج صداقت عاشقانه  نیز ازینرو لکان با طنز دروغ عشق را .طنزگو است

عشق و راز و /ازی جنسیتی قدرتزنانه هستیم، در یک ب( ماسکراد)در حال یک شیادی مردانه و نمایشگری 

اینکه در عشق ما چیزی را می دهیم یا می طلبیم که نداریم یا نمی . فالوس بودن هستیم/نیاز، فالوس داشتن

به . همیشه فاصله ایی و کمبودی نهفته است. زیرا عشق را نمی توان داشت یا نمی توان عشق بود. خواهیم

او نمی  .«ه کسی که میل دریافتش را ندارده آدمی ندارد و بعشق اعطای چیزی است ک» زبان طنز لکانی 
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گذارد که دروغ عشق و آنجا که عشق می خواهد کمبود را نفی بکند و جاودانگی را کامل در آغوش بگیرد، 

اما مرتب  .، با وجود پیوند تنگاتنگ، تمنا و عشق با هم یکی شوندچشمش را کور بکند، همانطور که نمی گذارد

نزدیکتر می شود و به این دلیل نگاهش مرزهای قبلی را پشت « حنه ی پارادوکس و بنیادین عشقص»به این 

سر می گذارد و به لمس بهتر صحنه و سناریوی عشق نزدیک می شود که در عین بی زبان بودن و ناممکن 

لکان نیز دید همانطور که می توان  .بودن به بیانش، مرتب می خواهد و مجبور است بیان شود و نوشته شود

بشخصه در بحث عشق با مرز خویش روبرو می شود و جایی که حال می توان در پایان این ترجمه سواالت 

نوینی مطرح کرد و آنجا که هم می توان از لکان برای ایجاد روایات قویتر از عشق آموخت و هم با لکان در 

ر پشتی ساختار لکان وارد بشوی و آنگاه مبحث اینکه از د. بحث عشق کاری را کرد که او با فروید انجام داد

او را از مرز و حدش عبور بدهی، با مباحث و نظرات دیگر پیوند بدهی و به سرحدات و فالتهای جدید از 

.خوانشی که یک نمونه اش را در پس گفتار تالش و ارائه می کنم. لمس عشق و هزار فالت عشق دست یابی  

 

بحث و برای درک نگاه لکان این است که از یاد نبریم برای لکان انسان نکته ی نهایی قبل از ورود به 

می جوید که همان ابژه کوچک آ نزد لکان « ابژه ی گمشده ایی»موجودی تمنامند است که همیشه بدنبال یک 

 است، حال لکان این ایده ی فرویدی را به این جا و« بازیافتن»یک « یافتنی»زیرا اگر برای فروید هر . است

ایی که ما در هر زمینه ایی بدنبالش می جوییم، در « محبوب گمشده، مطلوب گمشده»جهان جدید می کشاند که 

بخشی از این محبوب واقع نه تنها تالش برای بازیافتن بهشت گمشده ایی است که هیچگاه نبوده است، بلکه 

مدتا در نگاهش به انسان به دو یعنی اگر فروید ع. گمشده همیشه یک چیز ناممکن و مجهول باقی می ماند

است و او در « ساختاری سه گانه»قناعت می کند، حال نگاه لکان عمدتا به حالت « خیالی ونمادین»ساحت 

کنار ساحت نمادین و خیالی حال ساحت رئال یا امر واقع را وارد می کند که همان مرز و کویر واقعیت نمادین 

نیازمند  از طرف دیگر این سوژه تمنامند. تس وار و کامجویانه اسماست، چیز مجهولی است که همزمان کابو

چیزی که به این معناست که ما در هر  .است« یش تمنای غیر یا دیگری بزرگتمنا»دیگری و غیر است، زیرا 

عشق و تمنا به هدف یا به معشوقی واقعی، همزمان در ورای او به چیزی بزرگتر نیز عشق می ورزیم که 

اینکه وقتی به معشوق عشق می ورزیم، در او بدنبال . بزرگ چون فرهنگ و زبان و غیره استهمان دیگری 

به این دلیل لکان . می گردیم، عشقی که توسط فرهنگ و زبان ما برایمان معنادار و مهم می شودنیز عشق 

ه به شکل دوایر برومه می داند ک« واقع/ خیالی/نمادین»انسان و هر پدیده ی انسانی را ترکیبی از این سه حالت 

:ایی ذیل در هم تنیده اند و بدون هم ممکن نیستند  

 

 
 

نگاه می توان ابتدا آاگر بخواهیم با دو مثال مشخصی که به بحث ما بخورند، این سه ساحت را شرح بدهیم، 

آن چیزی است که در عرصه ی زبان و  نمادین خویش یا ساحت در بخش ،گفت که هر انسانی، یکایک ما

جایی که با تمناهای  .د من این یا آن هستم و تحول یابدفرهنگ قرار دارد و می تواند تعبیر و تفسیر بکند و بگوی

همان  بخش خیالی انسان و سوژه. ناآگاه خویش روبرو می شود و بایستی روایت خویش از آنها را بیافریند

 آنجا که با تصاویر ایده ال درون و بیرون خویش روبرو هست و با فانتسمهایبخش خودشیفتگانه ی اوست و 

بخش رئال یا واقع او بخشی است که قابل بیان نیست و یا قابل تغییر نیست، مثل نام . خویش مسحورکننده ی

ل ازینرو به عنوان جسم در واقع انسان همان ساحت رئا. شخصی که در هر زبانی به یک شکل نوشته می شود

است، زیرا همیشه از هر قالب و عکسی یکجایش بیرون می زند و همزمان فقط به عنوان جسم نمادین یا سوژه 

همانطور که اگر بخواهیم عشق را با این سه بخش . نمادین می تواند به لمس تنانگی، تمنا یا عشق دست یابد
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که ما را کنجکاو و با خویش درگیر تنگاتنگ تعریف بکنیم، آنگاه بخش نمادین عشق و معشوق آن چیزی است 

به تعبیر و تفسیر و ارزش گذاری   به لرزیدن و تپش قلب و لمس دانش و حقیقتی نااگاه وادار می کند، می کند،

بخش خیالی عشق در واقع تصویر زنی خیالی، پدر یا . وامی دارد، به لمس تفاوتها و تشابها قادر می سازد

ده نو مسحورکن به او شباهتی دارد و به این خاطر برایمان زیبا و شکوهمند مادری خیالی است که این  معشوق

می « میخکوب و بی زبان»ما را بخش رئال و یا واقع عشق اما بخشی است که غیر قابل بیان است، . است

« زن و ژوئیسانس زنانه»محل شیدایی و خلسگی عاشقانه است و چه عجب که در نگاه لکان این بخش با کنند، 

اگر بخش مردانه ی ما بخش تمنامند ما است که در عرصه ی زبان قرار دارد و بدنبال . یوند می خوردپ

محبوبی می جوید و تحول می یابد، آنگاه بخش زنانه ی ما همان بخش عشق است که از جهاتی غیر قابل 

شیداور سبب می است و همزمان بسان ژوئیسانس غیر، بسان ژوئیسانس و کامجویی خاص و  و سرکش نمادین

اینکه در عین خنده داری و حماقت عشق یا تمنامندی، . دست یابیم« چیز ناممکن»به لمس  «دمی» شود که ما

اینکه به قول . هر دو در واقع سبب می شوند که انسان بدنبال چیز ناممکن بجوید و مرتب چیزی نو بطلبد

یکبار دیگر، باز هم عشق می : اشق فریاد بزنددر واقع این انسان ع« باز هم/ انکور»سمینار متاخر لکان 

آیا نمی توان گفت که وقتی  یا راستی )  .خواهم و عاشقی، تکرار جاودانه را می خواهم تا تفاوتی نو بیافرینم

لکان متاخر ابژه یا محبوب گمشده را بسان حلقه ی چهارم در میان حلقه های برومه ایی خویش می گذارد، 

و کامجویی ناممکن بشری  بنیادین می نامد، به عنوان حماقتی که همزمان اساس آزادی« سینتهوم»چیزی که او 

(در واقع از عشق نیز سخن می گوید؟است،   

 

که به زعم یا متقدم لکان جوان . در واقع با دو لکان روبرو هستیم بطور کلی بایستی که از یاد نبریم مادر انتها 

« لکان متاخر»است و سپس « لکان نمادین و کستراسیون»یک « 547ص . اندام بدون جسم»ژیژک در کتاب 

که هر چه بیشتر ساحت رئال در تفکرش و در ساختار سه گانه اش مهمتر می « لکان پس از کستراسیون»یا 

و دقیقا این )  .و میانی و اصلی در دوایر برومه ایی تبدیل می شود« حلقه ی چهارم»شود و ابژه کوچک به 

و دلوز جوان به زعم ژیژک به مالقات یکدیگر می توانند برسند، بدون اینکه تفاوتهایشان نفی لکان متاخر 

طبیعتا به همراه این (. دلوز را دید« ساحت رئال»لکان و « ساحت رئال» ییا اینجا می توان نزدیک. شود

ادوکسیکالتر می شود و تحوالت و همانطور که در متن می بینیم، نظرات و تمنامندی لکان شوریده وارتر و پار

نیز مباحث عشق او و اینجا دقیقا مرز و حدی از لکان است که می توان آنگاه لکان را به دیدار با دلوز، بارت 

و دیگران کشاند و مبحث عشق او را به باور من هرچه قویتر و چندنحویتر کرد و یا به کمک او به قدرت 

کستراسیون و »با قبول  و شق ایرانی را بهتر فهمید، معضل دیسکورس ععشق خندان و شرور دست یافت

دیسکورسها و مناظر نوینی، روایات نوینی که ابتدا . از بحران عشق فردی یا جمعی ایرانی عبور کرد «کمبود

شدیم، می توانیم به « صحنه و سناریوی بنیادین عشق»وقتی به کمک لکان و این متن هر چه بیشتر وارد 

  .پس ابتدا به سراغ دیدار لکان با عشق و خوانش ریکور از او برویم. یمآفرینشش بهتر بیاندیش

 

 

:ادبیات  

 

است که در آنجا با « بحران عشق ایرانیان»این لینک در واقع شکل اولیه و بدون ویراستار نهایی نقد جامع / 5

کمک نظرات فروید و اوکتاویو پاز و از سوی دیگر روانکاو معروف مباحث زناشویی و روابط عشقی یعنی 

از » و ویراستارشده ی آن در کتاب شکل نهایی . دکتر ویللی به نقد بحران عشق مدرن و ایرانیان می پردازد

. منتشر شده است و آنجا نیز از نگاه لکان استفاده شده است« بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی

لینکهای دیگر برخی نقدهای مابعدی و همپیوند در زمینه عشق و بحران عشق می باشد که می تواند برای 

.خواننده مفید باشد  

http://www.asre-nou.net/1384/khordad/7/m-kavosh8.html 

http://radiozamaaneh.com/idea/2007/07/post_132.html 

http://zamaaneh.com/idea/2008/02/post_245.html 

 

http://www.asre-nou.net/1384/khordad/7/m-kavosh8.html
http://radiozamaaneh.com/idea/2007/07/post_132.html
http://zamaaneh.com/idea/2008/02/post_245.html
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نکته ی جالب و حاشیه ایی این نقد بر حافظ از منظر نیچه و روانکاوی این است که این نقد آن زمان توسط / 7

از جهاتی یک  زیرا بهرحال حافظ بزرگ. آقای جامی در سایت زمانه ممنوع االانتشار شد و سپس نویسنده

است و نقد قوی او همیشه خشم فرزندانی را بار می اورد که خیال می کنند کسی در حال « فتیش ایرانی»

یک فالوس خیالی و  ت دارند، فقطدزدیدن چیزی از آنهاست و نمی بینید که آنچه خیال می کردند در دس

و چشم اندازهای متفاوت گشود و حافظ های متنی به نام حافظ که فقط می توان به او مناظر دروغین بود و نه 

  .متفاوت آفرید

http://www.sateer.de/1982/05/blog-post_22.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sateer.de/1982/05/blog-post_22.html
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 لکان و عشق

 

  

 

سوال را از خویش کرد که آیا او واقعا جزو مفاهیم   این درباره اش  می توانکه موضوعیست  عشق 

حتی برای فلسفه مهم می  برای روانشناسی یا بیشتر موضوعی است که یا آنکه. روانکاوی  هست یا نیست

.«آنها فقط درباره ی این سخن می گویند»، که لکان درباره ی آنها یکبار گفت که فیلسوفانی .باشد  

 

از الپالنژ و پونتالیس را باز بکنیم،  آنگاه در آنجا توضیحی « ن روانکاویواژگا»اگر ما  کتاب معروف 

چیزی درباره ی عشق بدانیم، بایستی در  اگر می خواهیم در این واژه نامه.یابیم نمی « عشق»درباره ی واژه 

ه عنوان عشق ب: کنیمجستجو بکنیم و آنجا به این تعریف از عشق برخورد می « یا مطلوب ابژه»زیر مقوله ی 

. «1.(ابژکت ریلیشن) ارتباط با مطلوب» با موضوع ، در پیوند مطلوب  

 

. است 5610یک بحث محوری در روانکاوی در سالهای _ «انتخاب مطلوب»مطلوب، یا بنابراین  ارتباط با

ه در آن، به زبان تئوری جدیدی  ک. یعنی زمانی که لکان  تازه با آموزش تئوری جدید خویش شروع کرده است

زمان معموال  در آن. ی سوژه با دیگران، یا بدور عشق سوژه با دیگران  می گردد  رابطهبدور  موضوع او، 

 «(نارسیسموس)درآمدی بر خودشیفتگی » ینه یعنی در  مورد بحث عشق به اثر اصلی فروید در این زم

: جنسی اصلی دارد گوییم که انسان دو مطلوبما می »  :اشاره و استناد می شد که در آنجا می توان خواند

درآمدی به موضوع نارسیسم در منتخب . زیگموند فروید.)...(. ) خودش و زنی که از او مراقبت می کند

بر « س شدن یا تثبیتفیک»از این منظر فرویدی برای انسانها چهار نوع از (. 14. ص. جلد سوم. آثاردانشگاهی

را دوست داریم که  ما چیزی. سه تای اولی بدور خود شخص می چرخند: اردمطلوب وجود د روی یک ابژه یا

 یک  چهارمین نمونه عشق مربوط به انتخاب. خودمان است،  گذشته ما بوده است و یا  آینده ما می تواند باشد

این نمونه  عشق _ ما  به آدمی عشق می ورزیم که بخشی از خود ما بوده است: مطلوب بیرونی است

یا ما به زنی عشق می ورزیم که ما را تغذیه می کند و یا مردی را دوست داریم که از ما . نارسیستی است

ت همیشه که در حقیق است،( تکیه گرانه عشق تیپ)این نمونه ی عشق لم دهنده  : مواظبت و حمایت می کند

2.باقی می ماند یک نمونه از عشق خودشیفتگانه یا نارسیستی   

 

سخن بگوید، به جز  تا درباره ی این عشق به مطلوب یادمان باشد مفهوم یا تصوری که فروید استفاد می کند

در زبان _ .ترجیح می داد« (الو)عشق »است و آن را بر مفهوم « 3.عاشقی یا شیفتگی»چند اسثتاء، مفهوم 

اما لکان اینجا دوباره کلمه ای جدید می سازد و آن .) استفاده می شود« 4.اناموریشن»فرانسوی از واژه 

را فروید چیزی می نامد که در زبان عامه به عنوان عشق ( الو)عشق (.  5.می خواند« نفرتی/عاشقی»را

این عشق نورمال، چیزی بیشتر از باور  اما او همزمان اضافه می کند که. نورمال و معمولی خوانده می شود

در این اسطوره ی یونانی  می بینیم که هر زن : به  داستان شاعرانه ی درباره ی اسطوره ی اریستوفانس نیست

ی خویش و یگانگی از دست رفته « نیمه ی گمشده»شده است و با شور و شوق عشق بدنبال « دوپاره»یا مرد 

( ما آدمهای معمولی یعنی روان نژندها یا نویروتیکرها) نی آتش شوقی  که عشق کامال معمولی، یع. می گردد

چیزی که در واقع . است« شور عاشقی و شیفتگی»در و اقع گاهی در بر می گیرد، برای فروید را هر از چند

6 !کمتر شاعرانه و آرام است  

 

خویش البته در پایان  مشکلی که. است بشخصه« عشق »قبل از هر چیز موضوع کنجکاویش  لکان در مقابل 

یعنی همان کاری را  با او . را نشان می دهد، این است که آیا می توان از عشق یک مقوله و مفهوم ایجاد کرد

اما . انجام داد« تمتع ژوئیسانس یا»و یا « (دزیر)تمنامندی آرزومندی یا »کرد که لکان با طرح  مفاهیم 

ندارد ، اما او در مسیر تحول « یکدستی و سازواری مفهومی» ری لکان یک حتی اگر عشق در تئو: بهرشکل

می خواهم اینجا برایتان  شلکان دارای داستان تحول و تکامل خویش است و از این داستان و مراحل آموزشهای

.صحبت بکنم   
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خیلی زیاد  5690تا  5610لکان  در دهه ی میان : ابتدا بایستی اما چیزی عجیب و غریب را مد نظر بگیریم

سپس یک دوره (. «انتقال قلبی» از همان سمینار اول او تا سمینار درباره ی ) درباره ی عشق سخن گفته است 

منظورم این . از لکان شنیده نمی شود ده سال تقریبا هیچ چیز درباره ی عشق: ی سکوت دراین باره قرار دارد

اما سپس این موضوع مثل ققنوسی از درون . است که در این زمینه نزد او هیچ چیز نویی بروز نمی کند

دوباره « (بازهم)  انکور »خاکستر  در پایان یک دوره ی ده ساله در سمینار معروف، منظم و قویش یعنی 

یک نوع فینال (  طرح می شود 5627/23انکور در سالهای )   5622و  569در پایان سالهای . ظهور می کند

ما شاهد یک تحول نو و قدکشی نوین بحث عشق نزد لکان هستیم که در آن او با تالش : موزیکالی رخ می دهد

بیرون بکشد و او را به عنوان چیزی نو  کند موضوع عشق را از چنگال خیاالت باطلو زحمت سعی می 

ما در .  ،«یا قابل لمس می کندلمس  را  دمی( عامر واق)چیزی که ساحت رئال »عشق به عنوان  . سامان دهد،

.مسیر این بحث خواهیم دید که  لکان منظورش از این چشم انداز نو چیست   

 

ما برای ) ر این قطعات موسیقی را بهتر قابل فهم بکنم به امید اینکه بتوانم برایتان بخش های مختلف و دنباله دا

، می خواهم مسیر لکان در زمینه ی موضوع عشق را به (لمس بهتر مطلب نزد استعاره ی موزیکالی می مانیم

اما این تقسیم  و مبالغه امیز بنظر اید، اجباری سیم بندی کمیین تقشاید ا. چهار دوره یا چهار پله تقسیم بکنم

اینجا .  ما اطالعات الزم درباره ی مباحثی را بدهم که می خواهم اینجا مطرح بکنمکند که به ش می بندی کمک

مقوالت مختلفی را که لکان خلق می کند و ما ردشان را دنبال  تا م،واهم همزمان از فرصت استفاده بکنمی خ

می کنم و سپس مفاهیم موضوع بحث به « اجمالی نگاه» برای اینکار ابتدا یک . سازممی کنیم، بهتر قابل فهم 

برای درک بهتر موضوع این شیوه سودمند . کی پس از دیگری روشنتر می سازماصلی را، تا آنجا که بتوانم، ی

.در کل  محل و جایگاه درستشان را اعطا کرد در زنجیره ی منطقی شان به این مفاهیم  است  که بتوان  

 

از بیانات او درباره ی عشق عمال مملو و لبریز می  سمیناری از لکان  قرار دارد که در ابتدا یک گروه از ده 

:اینجا سه قطعه یا ملودی اصلی موسیقایی می بینیم. شوند  

 

 

«  نفی کننده بدگویانه یا»به شیوه ی ابتدا این شیوه را می بینیم که لکان در واقع با موضوع عشق بشدت 

با این ) ، «(پاسیون)شوریدگی »ر و حرارت تقلیل داده می شود، به یک عشق به یک شو. برخورد می کند

در (. مه می کندنزد فروید را به فرانسوی ترج« عاشقی یا شیفتگی»واژه پاسیون یا شوریدگی لکان مفهوم 

 عشق راتا  می زند که دوست دارم بگویم،دست به یک پرش و جهشی  مصممانه لکان قطعه ی دوم موزیک

عشق »لکان آن را .  خودشیفتگانه نیز وجود دارد کند که  چیزی بجز عشقیعنی او حال  ادعا می . نجات بدهد

لکان به این نتیجه گیری می رسد که ایده ی در قطعه ی سوم اثر خویش . نامد می« در شکل کمال یافته ی آن

ه بناچار عشق را ب ریتوسط دیگ« (مترجم. نیمه ی گمشده)  بخش تکمیل کننده»به عنوان جستجوی یک شق ع

به دقت و است  در جستجوی  سوژه ی مکمل جنسیلکان حال .  می کشاند عرصه ی یک تصور افسانه وار

او  بدنبال آن چیزی است که به حالت سطحی می توان آن را جستجو . می کند و جستجو پژوهش بدنبال او 

مطلوبی است که کامال از جنس و نوع  یک ابژه و اینجا موضوع ساختن. نامید«  2.چیزی دیگر »بدنبال 

نتیجه ی بالواسطه ی  این تحوالت : صورت می گیرند و یا دقیقترتالش در واقع همزمان  دو این. گری استدی

سوژه ضمیر ناآگاه، سوژه » که اکنون یک  سوژه ایی. هستند یک برداشت یا انگاشت کامال نوین از سوژه

با . نو است که سوژه از حاال ببعد فقط در رابطه با زبان تبیین می شود این تعریف در این معنا !است« نااگاه

این کاری که لکان می کند، ما شاهد آن چیزی می شویم که می توانیم آن را یک تغییر و تحول ماهوی تناسبها 

آنچه که می توان درباره ی عشق گفت،  حال تحت عنوان مفهوم .  بنامیم( چرخش و تحول هماهنگیها)

.فرمول بندی می شود« (دزیر)نامندی، آرزومندی تم»   

 

شتر مشغول این بلکه بی ،سپس یک دهه بدنبالش می آید که لکان در آن چندان به موضوع عشق عالقه ای ندارد

در این سالها می توان دوباره دو قطعه موزیکالی را . تمنامندی را ژرفا بخشد است که عرصه و قلمرو

.تشخیص داد   
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» نامیدم، یعنی تحت نام  معروف « چیزی دیگر»لکان آن چیزی را  به اتمام می رساند که من در باال : اوال

که دقیقتر نشان  ه نو را بدین طریق تکامل می بخشداو این اید. می شناسیم «مطلوب جزییکوچک آ، یا ابژه ی 

برای این کار اما او مجبور . می دارد نگاه و تکاپو می دهد چه چیزی در فانتسم در واقع تمنا را در حرکت

چیزی در ارتباط قرار می  را با آن  آ است دیالکتیک ارتباطی را مشخص و ظاهر سازد که این ابژه کوچک

بوجود می آید که ما با آن  آنگاه در نهایت آن مفهوم آخری. می شودنامیده « فالوس»دهد که در روانکاوی 

.«تمتع ژوئیسانس یا»فهوم خواهیم شد، یعنی مدرگیر و مشغول   

 

به چه « تفاوت جنسیتی» به این سوال پاسخ بدهد که  حال بر پایه این مفهوم ژوئیسانس بایستی لکان: دومأ

در پایان باید او به این شناخت دست . معناست و  مهمتر از آن ژوئیسانس زنانه دارای چه مشخصه ای است

وجود دارد که خویش را به « اختالل عملکردی» یعنی اینجا یک  .«داتفاقی نمی افت»ها  یتیابد که میان جنس

حال جهان را در حرکت  ناکامی و شکستی که با این. و بیان می کند نمایان  «ناکامی و شکست»صورت  یک 

  8 !نگاه می دارد

 

ادعا که   این اما بر آستانه ی. ان نیستسپس ما به ده سالی وارد می شویم که در آنها عشق موضوعی برای لک

در عرصه ی جنسی رخ می دهد، چیزی که لکان از رابطه ی  دو جنس با یکدیگر بیرون می کشد، « ناکامی»

نماینده ، «جایگزین»او عشق را به سان یک حال . ناگهان او غیرمنتظرانه دوباره به سوی عشق باز می گردد

یعنی اینکه بخواهی از دو تا . می شودو جانشین آن چیزی می بیند که در رابطه ی جنسی زمینه ساز شکست 

با دیگری و جاودانگی در  نهفته در عشق برای لمس یگانگی و امکان تالش منظور. )ییکی و یگانگی بیافرین

(.مترجم. لحظه است  

 

ست موضوع آن در واقع آخرین تالش لکان ا: سخن گفته ام« موزیکالی و فینال جمع بندی»من در باال از یک 

» عشق بتواند یک زیرا حتی اگر . بیرون بکشد باطل وهم و خیال  حضورش در قلمروی  تا عشق را از

در وهم )  باطل وهم و خیال ا باز هم هنوز گرفتار این جایگاه  خاصش در قلمرویبوجود آورد، ام«  جایگزین

وید که مشخصه لکان اینجا به حالتی دومعنایی از چیزی سخن می گ. باقی می ماند( مترجم. وحدت وجود نهایی

 /بازی سنگ) 9. مورا»کهن یعنی بازی است؛ او برای توضیح این مطلب به یک بازی  «نوشتار عشق »ی 

به _ یا همان عشق جایگزین بدهد که ایننشان  اشاره می کند و سعی می کند« (ممترج. ایرانیقیچی  /ذکاغ

طوری که لکان می  به میزان زیادی عبور می کند و آن باطل از مرز وهم و خیال_  عنوان  رخداد ناب دیدار  

ا احتیاج به این طبیعت. بروز می کند « قابل لمس می کند یاچیزی که امر واقع را دمی لمس »گوید، به سان 

11 .توضیحات دقیقتر دارد  

 

ابتدا یک جمع بندی این اما شاید الزم باشد که من در . بنابراین حال ما گام به گام این مراحل را دنبال می کنیم

ب  آن توضیحات من درباره ی  یک جمع بندی که در چهارچو. را در اختیار شما بگذارماحل گام بگام مر

:عشق نزد لکان حرکت می کندمراحل تکامل مفهوم   

  

 

خودشیفتگانهشق به عنوان عشق نارسیستی یا ی بدگویی و تقلیل عمرحله / 1  

 

قالب عشق کمال یافته نجات بدهددر تالش لکانی، عشق را / 2    

 

ی ژوئیسانس که اینجا بروز می کند جایگزینی عرصه ی عشق توسط عرصه ی تمنامندی و سوال درباره/ 3  

 

«  رابطه ی جنسی» می یا محال بودن ناکا  /4 

 

جایگزینی و جبران این شکست توسط عشق/ 5   
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حضور امر واقع در  »ور بکند و او را توسط ، از مرز این وهم و خیال جایگزینی و جبران عبتالش / 6 

.جایگزین و تعویض بکند«  دیدار  

 

  

 

با آنکه سعی می کنم تعداد این نقل قولها اندک .  طبیعتا من باید مرتب اینجا یا آنجا به نقل قولهایی مراجعه بکنم

زیرا در نهایت اینجا ما با .. ییمباشد، اما آنها به باور من الزم هستند، تا استیل لکان را یک بار دیگر بهتر ببن

که اغلب و ساده لوحانه به رازگشایی مذهبی وار استیلی  سبک و .هستیمروبرو « یا شیوه نگارشی استیل»یک 

است، همانطور « انسان بشخصه»در واقع همان اما استیل . م شده استو یا به استیلی شاعرانه و باروکی مته

.دانیماین را می « بوفون»که ما از زمان   

   

 

:ادبیات  

 

ارتباط ابژه وار یا ارتباط ابژه ای، مرحله ی دوم و نسل دوم  تئوری روانکاوی بود که کسانی »تئوری / 5

« روانشناسی من»لکان اما هم با نسل اول یعنی تئوری . چون مالنی کالین و کوهوت و دیگران آن را آفریدند

اختالف نظر شدید داشت و آنها را نقد کرد و « ارتباط ابژه ای»آنا فروید و دیگران و هم با تئوری نسل دوم و 

.از آنها فاصله گرفت، چیزی که از جمله باعث اخراج او از جامعه ی جهانی روانکاوان شد  

  

در عشق نارسیستی یا خودشیفتگانه که عمدتا نافرجام است،بنابراین یا شخص مثل اسطوره ی نارسیس / 7 

. ش به باد می دهدگانگی با تصویریا آینده خویش است و بدینخاطر خود را برای یعاشق تصویر حال، گذشته 

یا این  . عاشق شیفته گرفتار است/مرادی، محبوب/یا اینکه فرد در یک عشق نابرابر با دیگری مثل عشق مرید

و  یا پدر گری مادر تغذیه کنندهرابطه ی نابرابر و ابژه وار به حالت عشقی است که در آن یکی کودک و دی

لکان در واقع این نوع عشق یا شیفتگی را در مرحله آینه و خیالی قرار می دهد که در آن سوژه . مراقب است

برای مثال این  نوع عاشقی در روابط عشقی ایرانی . نفرتی است/دیگری است و رابطه عشق« نگاه»اسیر 

ورس عارفانه یک میل وحدت وجودی زیرا عشق ایرانی تحت تاثیر دیسک .خیلی مرسوم بوده و هنوز هست

زیرا در این حالت می خواهی با . بزرگ با معشوق را دارد که نمادی دیگر از عشق خودشیفتگانه است

همانطور که حال در شرایط شکست این تصورات سنتی ما شاهد . تصویرت یکی شوی، با تصویر ایده الت

عشق و عدم باور به عشق می باشیم که از جهاتی روی دیگر این حالت عاشقانه یعنی رشد خشم و نفرت به 

در فرهنگ ایرانی و « نگاه و چشمها»توجه بکنید به اهمیت  یا. نفرتی است/روی دیگر همان حالت عشق

. موضوعاتی مثل چشم زخم و غیره   

Verleibtheit -3 

 „énamoration -4 

„hainamoration“/„Hassverliebtheit 1 /  

البته می توان گفت که فروید منظر دیگر و کلی تری از عشق نیز دارد، وقتی او رانش زندگی خویش را / 9 

رانشی که همه چیز را به هم پیوند می زند و همزمان در پیوند تنگاتنگ . رانش اروس یا رانش عشق می نامد

. و متقابل با رانش مرگ قرار دارد  

„etwas anderem“(„autre chose“) 2 /  

زیرا هر دو پارتنر جنسی هیچگاه  . اشاره به جمله ی معروف لکان است که رابطه ی جنسی محال است/ 8

نمی توانند با سکس چیزی مشترک و یگانه بوجود اورند و همیشه سکس مشترک برای آنها تحت تاثیر  

.تصورات جنسیتی و غیره  معانی و تاثیرات متفاوت یا حتی گاه متضاد خواهد داشت  

بازی مورا یک بازی قدیمی است که در ایران و میان کودکان نیز مرسوم بوده است  ودر آن دو طرف / 6

بازی اول دستشان را پشتشان قایم می کنند و بعد یک دست را به جلو می آورند با چند انگشت و همزمان 

ید و طرف مقابل هم دو اگر برای مثال دست خودشان سه انگشت نشان بدهد و پنج بگو. عددی را می گویند
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در این بازی در واقع . اسم ایرانیش  بازی سنگ، کاغذ،فیچی است. انگشت نشان داده باشد،آنگاه او برنده است

.تصادف نقش اصلی را ندارد بلکه توانایی تن دادن به لحظه و کنش احتمالی دیگری نقش اصلی را دارد  

نه تنها بخشهای نمادین یا خیالی دارد بلکه همچنین ریشه  منظور لکان این است که عشق به سان حالتی که/ 50

در ساحت رئال و  تمتع خراباتی آن نیز دارد، می تواند باعث  لمس حاالت عمیقتری از ابژه گمشده، هستی 

است که هیچگاه « چیز ناممکن» زیرا  اگر بگوییم که ساحت رئال یا امر واقع . شودبگمشده یا شور زندگی 

است که  مرتب امکانات و دیدار نوین دیگری « تایید و پذیرش ناممکنها»د، حال عشق در واقع نوشته نمی شو

عشق لحظه و دمی است که  انسان  ساحت رئال را که هم کویر و مرز  واقعیت معمولی . و عشق را می آفریند

لمس . دمی لمس بکند ما و هم محل همه واقعیات و امکانات است و هیچگاه فهمیده نمی شود، نوشته نمی شود،

و  چیز ناممکنی و خراباتی زندگی بشری، لمس کردن و قابل لمس کردن ساحت رئال به معنای لمس شوریدگ

همین توانایی عشق به لمس  این چیز ناممکن باعث می شود که . هست برای دم و لحظه ایی نیز بهشت گمشده

همانطور که از طرف دیگر با . عشق به انسان امکانی برای لمس عمیقتر هستی و زندگی و دیگری بدهد

خویش معضالت خویش را ببار می اورد و خطر خراباتی شدن و گرفتار شدن اگر که این شور و عشق با قبول 

پی وضال با معشوق و و در نگاه ادمی در این شور خراباتی آ. کستراسیون و با طنز همراه نشودکمبود و 

پارادوکس به هر موضوع و بنابراین به  ازینرو لکان نگاهی. می رود غرق می شود و از بیندیگری مطلق 

.نفرتی خیالی/با نگاه دوگانه عشق هزیرا نگاه نمادین همیشه تثلیثی است، در مقابل. عشق نیز دارد    
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:مرحله ی اول  

 

(خودشیفتگانه)عشق نارسیستی   

 

در حال انشعاب و انقسام است « جامعه ی روانکاوی پاریس»: شرایط لکان را در شروع تعلیماتش بیاد بیاوریم

لگش با . را ایجاد کرده است« جامعه ی روانکاوی فرانسه» و دانیل لگش یک موسسه ی جدید جدید به نام 

با آنکه او از دو سال . ز برای عموم آغاز می کندلکان متحد می شود و لکان حال با  سمینارهای آموزشی با

بنابراین قبل . قبل شروع به اجرای سمینارهایش کرده بود اما این سمینارها نزد او در خانه صورت گرفته بودند

از مفاهیم خاص خویش را فراهم رضه بکند، در واقع  انباری سمینارهای عمومیش را ع 5613از آنکه او سال 

.و نگرشهای نو به آثار فروید را می توانست ارائه دهد« بازخوانی فروید»وسط آنها یک آورده بود که ت  

  

لکان حال در تالش است که در جلوی حضار بیشتری مباحثی را تشریح و روشن سازد که او در جمع های 

روانی  یبرای گشودن معانی پدیده ها« شیوه ی نو»موضوع او یک . کوچکتر آماده و زمینه سازی کرده است

بود، حال لکان  قناعت و اکتفا کردهبه تقابل رسمی میان امر نمادین و امر خیالی   اگر فروید در سیستمش. است

ساحت نمادین نه تنها با  :میلی جدید پیشنهاد می کندسیستمی با سه مفهوم یا مقوله اصلی، یعنی با یک ساحت تک

. رئال یا واقع در پیوند است/ خیالی/ساحت رئال بلکه همچنین با ساحت خیالی در رابطه ی سه گانه ی  نمادین

(سه گانه برومه ایی حلقه های)   

  

همه چیزهایی را قرار می دهد که به عرصه ی  تصورات و  نمایندگان خیالی  امر لکان در بخش ساحت یا 

معروف لکانی « مرحله ی آینه»این همان ) « تصویر خود»تصوراتی که از یکسو . لق دارندتصورات تع

.دربر می گیرند «تصویر دیگری را »، و از سوی دیگر (است  

  

یعنی  به . مربوط به  همه چیزهایی می شود که در عرصه  ی زبان قرار داردسمبولیک نمادین یا امر  ساحت

زبان آن . را تعیین می کند و ارتباط با دیگران را ممکن می سازد« سوژگی» عنوان چیزی فهمیده می شود که

.چیزی است که که ابتدا و قبل از هر چیز اتحاد با دیگران را برای ما امکان پذیر می سازد  

  

این مکان را لکان محل چیزی قرار می دهد که در سیستم فکری او مرتب : واقع امر ساحت رئال یاسرانجام 

بویژه در اوایل رشد و گسترش این ساحت می توانیم بگوییم که این بخش .  تکامل و تببین نو قرار دارددر حال 

او تنها . بالواسطه و مستقیم حضور ندارد امر واقع هیچگاه. از واقعیت معمولی یا رئالیته کامال متفاوت است

او توسط امر : ادین و خیالی می دهداجازه ی تببین و لمس خویش را از مسیر رابطه اش با دو ساحت دیگر نم

نمادین از واقعیت جدا و مجزا شده است و به عنوان امر واقع از طرف دیگر بهیچوجه کامل قابل نمادین سازی 

1.نیست  

  

علت این اصرار این بود که اولین . ش را مجبور می دید به عشق بپردازداز همان ابتدای سمینارش  لکان خوی

) بازی می کند؟ « انتقال قلبی»چه نقشی سخن گفتن یا زبان در : مطرح شد این بود سوال مهم و محوری که

فرد تحت درمان است که نقش مهمی در نشان دادن معضل اصلی /انتقال قلبی رابطه ی  عاطفی میان روانکاو

(.مترجم. نو و بلوغ نو دارد فرد تحت درمان و دستیابی به تحول  

  

این را لکان قبال نیز مطرح کرده بود و او حال دوباره به . «روانکاوی عشق قرار دارددر ابتدای تجربه ی » 

به این : سخن می گوییم« انتقال قلبی»زیرا بر اساس نظر فروید گفته می شد که وقتی از . آن بازمی گردد

یش آشکار، یا این عشق انتقال قلبی معروف که اغلب اوقات کم یا ب از _ معناست که از عشق سخن می گوییم

، همینکه یک سوژه بدون احتیاط و تردید با کسی سته و نمایان می کنده حالت پنهان خویش را برجکم یا بیش ب

« یبه بهترین شکل« » روانکاوی» یعنی همینکه  یک .  کندیکه به او گوش می دهد، شروع به سخن گفتن 

مرحله ی ) که در طی مسیر ید این پیش می آا زیر: تاکید می کنم« اکثر اوقات»من بر روی . صورت می گیرد

پیوند عشقی  که می تواند به حاالت کامال . یک پیوند عشقی بوجود بیاید(   «تباصطالح  انتقال قلبی مثب

این احساس عشقی نسبت به روانکاو یا روان درمانگر اغلب اوقات به نفرت تبدیل می :  مختلف بروز پیدا بکند

(.انتقال قلبی منفیبویژه در موارد ) شود   
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لکان به این مشکل دقیقا از همان نقطه و جایگاهی می پردازد و وارد می شود که فروید آنجا را ترک و رها 

یعنی آنجایی که دقیقا یک همسویی میان انتقال قلبی و عشق بوجود می آید، که آنگاه، لکان اینجا تاکید . کرده بود

مد نظر فرویدی خویش را بروز می « (2. عاشقی و  شیفتگی»سان می کند، به حالت شوریدگی عشقی، به 

بفهمید، باید این مفهوم عشق را در مجموع و همراه با « انتقال قلبی»اگر می خواهید اینجا چیزی از . دهد

. وال)اروس »اینجا موضوع عشق به سان : لکان تاکید می کند. جوانب مثبت و  منفی آن حس و لمس بکنید

یعنی  وقتی که عشق از . مد نظر است« عاشقی، شیفتگی یا پاسیون» بلکه عشق به عنوان  ،نیست« (مترجم

.واقعی حس و برداشت می شود« فاجعه روانی »طرف سوژه به سان یک   

  

به او در مجموع  حاشیه ای تبدیل شده است، زیرا اینجا خیلی سریع به یک پدیده ی« عشق به عنوان اروس» 

نماد حضور  »یک  به عنوان ( الو یا اروس)عشق : نگریسته می شودبه و دیدگاه یک عملکرد متحدکننده از جن

کنکاش روانکاوانه » بنابراین هر جا که لکان از . دیده می شود« اتصال ارتباطی میان سوژههاکلی  یک 

ور که فروید در موضوع مورد نظرش رابطه ی نارسیستی نیست، آنطآنگاه سخن می گوید، « مفهوم عشق

(.که در باال از آن سخن گفتیم) تشریح کرده است « درآمدی بر نارسیسم»مقاله ی   

  

می ولی در نوع بیانش بشدت ریشخندوار و طعنه زنانه لکان سپس یک جلسه ی درسی به دقت آماده شده 

و لکان حال به خودش در آنزمان واقعا سخت بود که عدم عالقه یا بدبینی نسبت به عشق نشان ندهی . گذارد

مدی و مرکز عرصه ک  »او در آنزمان عشق را چیزی نامید که در . اجازه می دهد حرف دلش را کامل بزند

ینار جدیدی  و حتی  به این مسخره کردن عشق یک درجه جدید اضافه کرد و با هر سم) ، «مسخره قرار دارد

چیزیکه حتی  در سمینار پانزده از بیست و شش _ مدی وار عشق  تاکید می کردب عد اساسا ک   مرتب از نو بر

اشاره ای به حقیقت تراژیک این اما آیا اینها همه نمی توانند در واقع (. سمینار او نیز خویش را نشان می دهد

د؟ب عد و قلمرو نیز باش  

  

حال این  اینکمدی وار و مسخره انتقال داده بود، با  خش محوری و اصلی عشق را به قلمروباوجودیکه او ب  

فاجعه ی »موضوع مانع از این نمی شد که او در ارتباط با موضوعات دیگر  مرتب عشق را به عنوان یک 

به امر نمادین  سرچشمه ی »پدیداری که . تعریف بکند« نیشدارپدیدار خیالی و »، به عنوان یک «روانی

رانش »بعله، او حتی جلوتر می رود، بدین وسیله که او عشق را عمال جزو . می دهد« حقیقتا نامعلومش را

خوب همه ی ما هم عقیده هستیم که عشق یک شکل از » :قرار می دهد و سرانجام ادعا می کند« مرگ

.«.ترسیم می کندخودکشی را   

  

بلکه خودم  ،ا بیشتر باز نمی کنمشیفته وارش ر در حالت نارسیستی و  چهارچوب درباره ی عشق  من  بحثم را

انگیزه های لکان را روشن سازم،  گفتارهایی از او_درسکنم که توسط یک  بازخوانی  را محدود به آن می

ه اندازه کافی برای ، ب_یعنی متاسفانه باید این را بگویم _،بویژه که مشخصات کلینیکی این عشق خودشیفتگانه

.هستند همه آشنا  

  

معروف را آماده و تمام « مرحله آینه»همانطور که اشاره کردم، زمانی شروع می کند، که او لکان راهش را، 

مرحله آینه میان شش ماهگی و هیجده ماهگی در زندگی . بکنم ایی اینجا می خواهم کوتاه به آن اشاره. کرده بود

آن کودک در برابر آینه ناگهان بر خویش آگاه می  حین او آن دم و لحظه ای است که در. کودک رخ می دهد

مشکل اصلی . «خود او است»، ربرابر چشمانش رخ می دهد، یا آنچه در آینه می بیندشود، که این چیزی که د

زیرا کودک نمی داند که تصویری که در برابر چشمانش قرار دارد و . قرار دارد« خود او است»اما در همین 

یعنی این تصویر نسبت به او کامال . بژه است که بیرون از او قرار داردیابد، یک ا  در آن خود را بازمی 

یعنی کودک با همان تصویر مسحورکننده ایی در آینه روبرو می شود که نارسیست )  .خارجی و بیرونی است

تصویری که اما یک تصویر . در اسطوره نارسیست در آب در تصویر ذیل می بیند و گرفتارش می شود

کودک مهم است « و ایگوی نفسانی من»ازینرو این مرحله ی خیالی برای ایجاد  .خارجی و نگاه دیگران است

و همزمان چون در او دروغی و اغوایی نهفته است، می تواند او را اسیر تصویر ایده ال خویش و ثمراتش مثل 

عکس و . تا با او یکی شود و بمیردنارسیست بکند و  خویش را در اینه و آب یا تصویر ایده الش بیاندازد، 

(نقاشی نارسیسم از کاراواگیو. در پرانتز از مترجم توضیح  
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کودک بنابراین کامال  ناآگاه از آن است که با یک تصویر روبرو است؛ با تصویری  که بر روی او تاثیری 

آن بازمی یابد، اما بهتر است بسیار مهم بازی خواهد کرد، همانطور که قبل تاکید کردیم، او خویش را در 

ه ش را در تصویرش  بازیابد و بورد که خویرا بدست می آ( التفات)این نیت نه فرمول بندی بکنیم که او اینگو

بزبان دیگر او  بدین وسیله _ ازین ببعد خویش را زمینه سازی کند کمک این تصویر حس تمامیت و وحدانیت

زیرا با این تصویر او یاد می گیرد هستی اش را . تعیین می کند جایگاهش در جهان را( برای اولین بار)

مورد تصرف عشقی قرار می  (احساسی)مهم و « هم هویت خوانی»او این تصویر را به حالت یک : بیاندیشد

گویی که این : یا دقیق تر بگوییم_ بگونه ای که گویی این تصویر در آینه خود او می باشد دهد و در واقع

3.است هستی اش یا زاین او و  همانصویر روبرت  

  

الزم است که اینجا خوب متوجه بشوید که در حین این تصویری که در چشم کودک جاودانه و ثبت شده  است، 

از یکسو می توانیم بگوییم که کودک . ما با یک عملکرد دوگانه و یا با یک عملکرد با چهره دوگانه روبروییم

او تبدیل  نفسانی گو یا منیا تصویر به هسته مرکزی یعنی این. «می پنداردهمین تصویر در آینه »خودش را 

الزم است که ! و اعطا می کندبر و به این تصویر تمامی عشقش را متمرکز از سوی دیگر کودک . می شود

زیرا او این ) صورت می گیرد « خطا، بدفهمی»یادآوری کنیم که این پدیده نزد کودک هم تحت جنبه و منظر  

« از خود بیگانگی»و هم تحت وجه و منظر ( تصویر را خودش می پندارد، با آنکه فقط یک تصویر است

زیرا تصویری که او اسیرش است، در واقع خارج از خودش قرار دارد، در جایگاه ) صورت می گیرد 

(.دیگری و غیریت قرار دارد  

  

زیرا این موقعیت، همانطور که . واگذار نمی کندلکان اما سوژه را گرفتار و چسبیده به این موقعیت  بخودش 

دیدار کودک و تصویر  )یک نفر سوم وارد این لحظه و حالت . گفتیم، یک حالت کامال خیالی است

کودک : که کودک را همراهی می کند ءمی شود، یعنی یکی از اولیا( مترجم ایرانی.خودشیفتگانه اش در آینه

در واقع وظیفه . ا او را به عنوان شاهد شعف و شادی خویش داشته باشدنگاهش را به سمت او برمی گرداند ت

و این باعث می شود که این  -این نفر سومی است که  این صحنه و لحظه را نام بدهد، تایید و ارزشمند بکند

  4.به سمت ساحت  نمادین سمت و سو می یابد( در حالت تحقق یافته اش) لحظه 

  

» تری با مرحله آینه مشغول بودم، به این خاطر است که بعد از این مرحله این اگر من اینجا مدت طوالنی

میان کودک )توسط این تصویر  بسیار اساسی خواهد شد، زیرا دقیقا در این عشق « مسحور بودن، اسیر بودن

( مترجم . و دیگری دوست دارد و تصویرش که خیال می کند خودش است و در واقع همانی است که مادرش

 در حالت عاشقی یا شیفتگی ابژه: ست که شور خودشیفتگی یا نارسیسم منطقی ترین بیان و نمادش را می یابدا

 نفسانی من»عشقی چنان مورد عشق واقع می شود که گویی سوژه در جایگاه تصویرش، یعنی بجای  یا مطلوب

و ایگوی خویش در  کلمه به مندر چنین حالتی می توان گفت که سوژه به معنای واقعی . ایستاده است« خویش

.عشق می ورزد  شعشق «دیگری ومعشوق»   
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سوژه می تواند با دیگری به این حالت دیدار بکند که او را اینگونه ببیند که : اما امکان دیگر نیز وجود دارد

و مسحورکننده  و که حال به شکل حالت ایده الگوی اییا ا نفسانی من. خودش را می بیندنفسانی گویی من 

حالت عاشقی  برای لکان بیانگر این گیجی و حیرانی میان . خویش را در عرصه خیالی به او نشان می دهد

می  د که این گیجی باعث این اثرگذاری معروفلکان نتیجه گیری می کن: تصویرخود و تصویر دیگری است

حتی این موضوع را به حالت ( اکی بودفکر کنم که آقای جورج موست)یک نفر . «عشق دیوانه بکند»شود که 

من دیگر نمی دانم، که تو کجا شروع می شوی، دیگر نمی دانم، من » : یک موزیک شانسون بیان کرده است

!اما می تواند برعکس نیز باشد_  «کجا تمام می شوم  

  

که دیگری به آن ارتقا در جایگاه امر ایده ال و مراد  :  صدمات توسط عشق تنها  محدود به این چیزها نمی شود

 .یافته است،  حال دیگری یا معشوق برای سوژه به یک نوع  ضامن احساس ارزش شخصی تبدیل می شود

با یک  حرکت در ( توضیح از مترجم . ارزش هستماگر معشوق دوستم بدارد، پس حتما دوست داشتنی و با)

زیرا یک سوژه نمی تواند ) ی پهن می کند جلو یا زیر پای دیگرنفسانی خویش را  واقع منحصربفرد سوژه من

این (. بدینوسیله خودش را داراتر بکند که کیفیت های معشوق مورد عشق را به جای او در خویش جذب  بکند

ت خاصی عشق یک وضعی:  موضوع همنظر با برداشتی است که فروید در زمان خویش  مشخص کرده بود

لکان . می شودتر و ضعیف  ترمورد عشق فقیرما بنفع  مطلوب است که در حین آن من نفسانی  بشدت و مداو

عشق . به این ادعا اضافه می کند که عشق تالشی است برای اینکه دیگری را در خودمان زندانی نگه داریم

.دیوانه می کند، عشق در واقع یک خودکشی است، عشق در سمت و سوی رانش مرگ قرار دارد  

  

فکر می کنم بایستی یک پرانتز باز بکنم و یک مفهوم مهم او را بیشتر باز  برای تشریح این نظریات لکانی

یی گاه آدم  به افراد یا سوژه ها.  است( ذکر)منظور فالوس : مفهومی که در مقدمه نیز متذکر شده ام. بکنم

. خشندوقتی مورد عشق واقع بشوند که آنها  در اوج کمال و بی نقصی می در برخورد می کنم که دوست دارند

  5 .اما این حالت بی نقصی و کمال آنها فقط توسط یک رابطه خاص با فالوس قابل دستیابی است

  

خیالی است،  که هر یا مطلوب بژه ا  او یک : ه چند اشاره اکتفا بکنیمدر مورد فالوس  فقط می خواهیم اینجا ب

مطلق به او  عنوان یک عالمت  قدرتدر زمان مشخصی از  تکاملش به ( چه دختر یا پسر)کودک کوچولویی 

مطلوب  در روان کودک بویژه در رابطه با نگاه  واقعی و اولیه به دو موجود حک و  ثبت می  این . می نگرد

با !. یعنی در رابطه با کسانی که یکیشان یعنی پدر یک آلت تناسلی دارد و دیگری یا مادر که او را ندارد. شود

ت حرکت می کنیم، اما سوژه  بر پایه این واقعیت  نتیجه گیریهایی می کند که این بار آنکه اینجا ما از یک واقعی

که سوژه این: در  واقع موضوع انتخاب میان دو امکان متناقض است. از محیط و ساحت خیالی نشات می گیرند

ه دارای قدرت ک یمان به مطلوب و محبوبیا) باشکوه  قناعت می کند  با ایمان قوی به این مطلوب و محبوب

زیان،  ود یک نگاه کوتاه  و سریع به  ساحت؛ با اینکه می تواند با این وج(مطلقی است که از آن صحبت کردیم

.شکست و کمبود را نیز جرات بکند  

  

در فالوس خیالی  بخواهیم بنابراین اینجا نیز  یک راه مستقیم به سوی چشم پوشی یا گذشت ازین وجود دارد که 

و _ شخص بایستی برخالف آن . قدرت تمام و کمال را ببینیم ضامن!( ا آلت جنسی مردانه نداردبکه ربطی ) 

متوجه شود،  که چه چیزی بر این نمایش قدرت مطلق مرز و محدودیت _ در واقع در یک حرکت دنده عقب

ا به این سو ما می توانیم حال بگوییم که  این مرز و محدویت یک بار پذیرفته شده ما ر. می گذاردمشخص 

و اینکه این . توانیم صحبت بکنیمیالی بلکه از یک فالوس نمادین بهدایت می کند که ما دیگر نه از یک فالوس خ

کستراسیون نمادین »گذشت و چشم پوشی که بعدا از آن بیشتر سخن می گوییم، مطابق با آن چیزی است که  

.نامیده می شود« (محرومیت از ذکر یا فالوس)  

  

زیرا  .مفهوم فالوس را می دهد یم، که به ما دلیلی برای طرحسوی موضوع  عشق و سوژه برگرد اما به

این انسانها فقط وقتی : را بدنبال دارد ندان غیر قابل عبورپذیرش مرزها و محدودیتها همزمان یک سد و راه ب

روحیه و بر طبق ( یا حداقل)ه آنها بشخصه می توانند خویش را  قابل عشق و دوست داشتنی  قلمداد بکنند ک

و این کمال بی نقص را آنها تنها بدین شکل می توانند . جوهرشان یک کمال  و بی نقصی را بدست آورده باشند

لحظه پیش تشریح کردیم، یعنی خود را با فالوس خیالی  متصور شوند که خویش را با فالوسی بسنجند که چند

هر و نشان مطلق بودن  مجزاف. بسنجند و مقایسه بکنند _ می سازد و مشخص الوس خیالی که خویش را توسط م 

اینکه بخواهیم شبیه و برابر با این فالوس   یعنی :به معنای اینکه تحت نیت و فرمان یک اراده مطلق باشیم 

!شویمبخیالی   
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اینجا ! مگر اینکه، فالوس باشیمنبودن، : در قالب یک آلترناتیو وجود دارد« انتخاب»اینجا یک : به زبان دیگر

ین و چگونه می توان این سوال را به گونه ای جز ا« ....بودن یا نبودن »:می توان به یاد سوال هاملت افتاد

که خویش را توسط این موضوع  شور و شوقی. است هستی یا زاین_ بسوی شوق فهمید که منظور یک شور و

به یک چنین فالوس مجهز به همه  آدمی می خواهد؟  اما وقتی.. .فالوس بودن.... آشکار می سازد که  آدمی

شکست و از دست  ،باشد،  بدان معناست که به شکل رادیکال هر گونه کمبود و زنجیر شده بند عالئم  کمال 

 اقعی و فانیو یا دوباره پاگذاشتن به جهان پاگذاشتن» بدان معناست که هر گونه   این.  و پس بزند دادنی را نفی

این حالت آدمی را به ! کوتاه، در یک جمله و در نهایت بدین معناست که زندگی نکنیم. «را رد و نفی بکند

به دو )کشی به معنای سوق دادن به سوی خود .ا حتی تا حد تحقق مرگ می کشاندسوی مرگ سوق می دهد، ی

:است( مترجم.حالت ذیل  

  

  که ناممکن است؛ و این شور و شوقان چیز مطلقی است ما بدنبال یک چن دلیل که شور و شوق یا به این_ 

همان » :به آنجا که ادیپ می گوید. می کند به سوی جایگاه ادیپی  پیدا و هموار سرانجام راهش را( زاین) بودن

«.!بهتر که هیچگاه بدنیا نیاییم  

 

هستی  شرط ناممکن تمتع و ژوئیسانس، یک پیش شرط ناممکن یا اینکه مرگ  خویش را به حالت یک پیش_ 

_ ناممکن  نمایان می سازد بایش و به عنوان پیش شرط این وصالنشان می دهد و خویش را در در قالب زی

. است مانده شده دار فکر بکنید که آلتش هنوز شق و تحریک سر بر اعدامی ییک لحظه به تصویر مرد  

  

.  به سوی مرگ نیز هست که چرا شورو شوق به سوی هستی همزمان شور و شوق می توان بهتر فمیدحال 

نیم که او چقدر نزدیک به آن شده که تصویر خویش نارسیس بیافتیم، آنگاه  لمس می کاگر اینجا به یاد اسطوره 

ی باشد و اله روی این تصویر خیالرا بدست بیاورد، چقدر او با تمام وجود می خواهد در همه چیز شبیه و دنب

.در این تصویر خویش را از دست می دهد، در واقع تمامی زندگیش را از دست می دهد  

  

  

با رانش مرگ می تواند بوجود  عشقمیان لکان نیز به همین شیوه رابطه ی تنگاتنگی را نمایش می دهد که 

او  ما را به یاد  :  .در عشق معروف برای همه« گی یا صاعقه زدگیبرق گرفت»و در واقع در قالب  ،بیاید

رتر و وما کافیست که بیاد دیدار و.!  می اندازد(  رتر از گوتهوفیگور معروف کتاب رنجهای و) ورتر و

وقتی که شارلوته به عنوان یتیم بدون مادر، جای خالی مادرش را برای خواهران و برادرانش . شارلوته بیافتیم

ورترمی . القات می کند که او برای این بچه ها نان می ب ردرتر او را دقیقا در لحظه ای موو: پ ر می کند

.... موقعی که از در وارد شدم، چشمهایم را  قویترین نمایشی  خیره کرد که تا کنون دیده بودم:... گوید

این . او این را به صدای بلند می گوید...! اوه،  چه نمایش واالی عشق و بی گناهی(. ژون  71روز . رتروو)

واژه ایی است که لکان « مرگبار» .«مرگبار وفاداری »لکان آن را این می نامد . قه زدگی استمثل صاع

وابستگی »            او اینجا  از : همچنین در رابطه با گید و عشقش برای دخترعمویش مادلین استفاده می کند

.می گویدسخن « رمرگبا  

  

را بیاد بیاوریم که ( مترجم.عاشقی نارسیستی) شق از عرتر با گید چیست؟  آن دو نوع حالت واما تفاوت و 

تیپ  :باشد نفسانی ما داریم که بخشی از منفروید می گوید، ما آدمی را دوست : می دهد فروید توضیح

می داریم که از ما یا اینکه ما زنی را دوست می داریم که ما را تغذیه می کند، مردی را دوست . نارسیستی

.نوعها را عشقی می نامیم که بدنبال یک نقطه اتکا و پشتیبان هستند این :مواظبت می کند  

  

 است، اما به شیوههای  یتکیه گاه عشق شان یک عشق در جستجوی ورتر و چه گید، حالت وبا آنکه چه  

ننده و حامی  دچار صاعقه و برق گرفتگی ورتر ار طرف یک زن تغذیه کو. متضاد این کار را انجام می دهند

، عشق، احتیاج و و جذبه ، وجدبر قله نئشگی »عم لکان برعکس می بینیم  که او شود؛  نزد گید به زمی 

یعنی او . همانطور که گید خودش می گوید.  «از بچه محافظت بکند»خویش را قربانی می کند تا « اطاعت

.عشق می ورزد« مواظبت کننده و حامی»درواقع  به خودش به عنوان   

  

  

وفادار به وظایفش می ماند،  حتی اگر لبرت تعلق دارد  و به آشارلوته : عاقبت عشق  مشخص استنزد وورتر 

ورتر  و.  _؟حتما گرایشی: یا_ را نمی توان نفی کردرتر واو به وحداقلی از گرایش و عالقه از طرف  

کشی فرو می بیشتر در  یاس و حس خودانه و باکره شارلوته  است و هر چه مسحور تصویر همزمان مادر

گید  بشخصه بیشتر به حالت نوستالژیک . سخن می گوید« وابستگی  مرگبار»نزد گید لکان اما از یک . رود
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 .عشق ماالمال از عطر:  را انتخاب می کند و ترسیم از عشقش به مادلینه سخن می گوید و برای آن این بیان

خویش را دوست ( یگوا) نفسانی در عشق آدمی من :ببینید این عشق است  .لکان اینگونه نتیجه گیری می کند

.می سازد خیالی متحققمن نفسانیمان خویش را  به شیوه ی _ دارد  
 

 

:ادبیات  

 

به زعم لکان ساحت نمادین یا زبانمند مانند واقعیت روزمره و روایات ما مرتب از نو نوشته می شود و /  5

اما ساحت رئال اجازه نمی دهد نوشته شود، وارد زبان و ساحت نمادین شود و از نو نوشته . تحول می یابد

که ابتدا وقتی او را می بینیم یا کویر واقعیت ماست . ساحت رئال مرز واقعیت نمادین و روزمره است. شود

. درستتر می چشیم که واقعیت و باورهایمان شروع به شکست و تزلزل بکنند  

 

Verliebtheit 7 /  

افکنی یک فر. است« فرلیب هایت»رالمانی برای فروید عشق در واقع عاشقی، شیفتگی یا پاسیون و به فا

همانطور . صویر و ایده ال خویش در دیگری استنارسیستی ایده ال و تصویر خویش بر دیگری و عشق به ت

یا اروس در واقع هر چه بیشتر در نظریات بعدی « الو»عشق به عنوان . که در متن نیز توضیح داده می شود

روانکاوی چون دکتر ویللی و یا بویژه از منظر لکان و در رابطه ی پارادوکس میان عشق و تمنامندی دیده و 

.های آینده بیشتر با آن برخورد می کنیمبررسی می شود که در بخش  

 

اما همزمان به باور او این من . را در این مرحله خیالی می داند« من نفسانی یا اگو»لکان شکل گیری مهم / 3

نفسانی دچار یک وهم و خیال باطل و متفاخر است و مرتب خیال می کند یا می خواهد با تصویرش و ایده الش 

نفسانی و سوژه قائم به خویش متفاخر و  رسیدن به حالت سوژگی یا سوژه تمنامند و  عبور ازین من. یکی شود

همین بحث نیز . منقسم بودن، به معنای ورود هر چه بیشتر و اصلی به مرحله نمادین و پذیرش نام پدر است

آنا فروید و یکی از تفاوتهای اساسی میان نظریه لکان و طرفداران روانکاوی کالسیک یا روانشناسی من چون 

است، برای « قویتر کردن من بر اساس واقعیت»زیرا آنچه برای آنها اساس است، موضوع . دیگران است

زیرا .  لکان اما این در واقع یک تالش خیالی و  پشت پازدن به روانکاوی و فروید و محکوم به شکست است

به شکل دو برداشت متفاوت از جمله ی این درگیری . سوژه تمنامند است و تمنایش تمنای دیگری و غیر است

. آنجا که این و آن نفسانی است، باید من شود: جمله ی فروید که می گوید. معروف فروید نیز صورت می گیرد

بود اما برای « ایگو و حاکمیت او بر نهاد یا ضمیر نااگاه»چیزی که برای انا فروید و دیگران به معنای اهمیت 

«آنجایی که ضمیر نااگاه حضور دارد،محل واقعی سوژه است» لکان تفسیرش این بود که   

 

یعنی حتی وقتی ما در عشق . زیرا حضور مادر یا پدر است که در واقع باعث تایید تصویر در آینه است/ 4

نارسیستی بدنبال عشق به خودمان و تصویر و ایده ال خودمان هستیم، این تصویر و ایده ال در واقع خواست و 

از طرف دیگر این نفر سوم همزمان به معنای . ی یا پدر و مادر  و حتی کامل مال ما نبوده و نیست تمتع دیگر

حضور دیگری یا نام پدر و شروع ورود به این ساحت نمادین و عبور از رابطه ی خیالی دوطرفه  میان 

. توضیح از مترجم ایرانی. کودک و تصویرش نیز هست  

 

فالوس در نگاه لکان نماد آلت جنسی مردانه یا باروری نیست بلکه یک اسم داللت بدون مدلول است و هر /  1

یعنی فالوس  و . فالوس اسم داللت تمنا و  کستراسیون یا کمبود است. چیزی می تواند نقش او را به عهده بگیرد

ر خیال بکنی فالوس یا قدرت و یا عشق نهایی هر با. تمنا را هیچگاه نمی توان بدست آورد یا کامل بدست اورد

منظور نویسنده اینجا بیان حالت فالوس خیالی . را بدست اورده ای در حقیقت یک فالوس خیالی بدست اورده ای

. و تفاوت او با فالوس نمادین است که در پایین بیشتر توضیح می دهد  
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دوم  مرحله ی   

 

«کامیابیتحقق، عشق به سان   »  

 

 

.حال می توانیم سوال بکنیم که چگونه می توان عشق را از گرفتاریش در تله خودشیفتگی یا نارسیسم رهانید  

 

که در همپیوندی مستقیم با _ لکان بایستی متوجه این موضوع شده باشد که برخورد استهزءآمیزش به عشق

من بشخصه می توانم به این .  نبوده است بدون تاثیرات ضررآور در بین شاگردانش _  بدبینی فروید قرار دارد

له با آن بیشتر درگیر معروف، که در مسیر مقا( رآرزومندی،دزی)در نام تمنامندی: تاثیرات منفی شهادت بدهم

همه ! تف و لعنت بکنیم... این جزوی از رفتار و برخورد ما در سالهای بعد شده بود که به عشق  خواهیم شد،

 انحال بایستی  برای برخی دیگر_ عشق، که ما:... لکان می گوید! چیز در خدمت تمنامندی و نه برای عشق

.کردیمنونوار و  از نو رنگش ( رنگ وار) بتدریج   _ روشن شده باشد  

 

به نام  و نوع دیگر رابطه با مطلوبآنکه او نتایج این چسبندگی عشق با نارسیسم را  بیرون بکشد  اما قبل از

ما حقیقتا شاهدان . را  مفهوم سازی بکند،  ابتدا سعی می کند که عشق را نجات بدهد« تمنامندی، آرزومندی»

 نمایش_  عشق می شویمدیگر از  یک نوع سرکشی و طغیان نهایی به مناسبت به نمایش گذاشتن یک نوع

بر عاشقی و واقعا لکان دو امکان یا الترناتیو در برا. می نامد« (تحقق)عشق در قالب کامیابی » ه او عشقی ک

 »اولین امکان با اندیشه  : در برابر عشق به عنوان شوریدگی بوجود می آوردیعنی ( نارسیستی)و شیفتگی 

، عشق به عنوان یک محل فعالی و «هدیه اکتیو یا فعال»دیشه پیوند می خورد؛ دومی با ان« معاهده پیمان و

.کوشندگی  

 

رابطه ی خیالی اولیه » لکان با این نظریه شروع می کند که  : نگاه بکنیم« پیمان»ابتدا به عشق به عنوان 

روس یا عشق ا این یک شرطی است که  مطلوب_  «چهارچوب بنیادین هر گونه اروتیک را بوجود می آورد

همیشه اول خویش  باید ارتباط با مطلوب و محبوب. ابعش باشدمجبور است مطیع و ت مطلوبیبه عنوان چنین 

این تابعیت اما نمی تواند مانع از  5.بکند و ثبت سازد و خویش را در این ساحت خیالی حک را تابع نارسیسم

زیرا این استعالبخشی در ، اما به گونه ای نو» ، خشدبخودشیفتگی را استعال باین ارتباط بتواند   آن  بشود که

برای سوژه ضرورت آن  این » لکان نتیجه گیری می کند،   .«خیالی غیر قابل ممکن قابل تحقق است ساحت 

(.مترجم. تعالبخشی خودشیفتگی برای سوژهعشق به عنوان شیوه اس) « .چیزی است که عشق نامیده می شود  

 

می توان حتی مایل به این بود که _ گهان عشق در قسمت ساحت نمادین ظاهر می شودحال نا نو با این نگاه

. عشق به امر نمادین خدمت می کند، یعنی به چیزی که لکان بدورش یک پیمان می خواهد بوجود آورد:  گفت

 ی به چیزی  فراسوییا استناد یک عطف» او اینگونه می گوید،  ،«برای اینکار یک مخلوق الزم است» 

می  زبان، استناد به پیمان و به وظیفه ایی، که او در معنای خاصش برای یک دیگری تاسیس و نصب

خویش را تحقق بخشد، مگر  ندارد که بتواند در معنای یک عملکرد در  اجتماع بشری عشقی وجود)...( کند

ه در درون و مشخص چ خویش را به سان یک عملکرد توسط یک پیمان مشخص که بدنبال آن تالش می کند

این را می توان کارکرد مقدسان نامید، و این کارکرد فراسوی رابطه ی . چه در بیرون مجزا و مشخص سازد 

«.خیالی یا نارسیستی قرار دارد  
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تا آنجایی که من در این زمینه سوال و جستجو کردم، این تنها باری : الزم است اینجا مشاهده بیانات لکاندو 

» ین کارکرد مقدسان را در سخنش وارد می کند؛ دوما واژه در اینجا استفاده شده ی است که لکان یک چن

.برخالف اولی استفاده های بیشتری می یابد که بعدا با آن روبرو خواهیم شد«  فراسوی  

 

رد می کنیم، آنطور که لکان آن را می برخو« از نو رنگ زنی» رش درباره مفهوم اما ما دوباره به یک تذک

عشق را در  می توان اینکه چگونه ) ایان می کند مطرح و نم او این موضوع را در نتیجه گیریهایش  .نامد

اگر اما ما حاال خیال می کردیم که (. پیمان نمادین مشخص و عالمت گذاری بکنیم پیوند با قولش  به عنوان

ال  لکان با یک تفسیرعالیش به عشق توسط یک چنین پیمانی  به یک پله و درجه واالتر ارتقا داده می شود، ح

هر گونه امید واهی  از   7«هستی و نیستی» ژان پل سارتر در  کتابش  مناسبت نمایش و تشریح عشق توسط

بیاد (. و این یک شیوه خوانش است که او به روانکاوان بشدت توصیه می کند.) ما را دوباره به یغما می برد

ر حین تجربه عشق از مطلوب یا محبوب چیزی که ما د ژان پل سارتر تازه مطرح کرده بود که  آن: بیاوریم 

لکان نظر می . کامال آزاد و بدون محدودیت است نه ی  و تعهد وظیفه مطالبه می کنیم، اتفاقا ( عشقیمان)

پیمانی که ما از آن حرف می زنیم و من به آن اشاره کردم، آن هنگام که از ساحت نمادین سخن گفتم، » :دهد

ندارد که خواهان ارضای نیازهای اولیه ( کوتاه شده اسم کورنلیوس)هیچ وجه مشترکی با انتزاع یک کورنیل 

جسم با آزادی بیان و آشکار می  و پیوند طبیعت تمنامندی خویش را بیشتر در قالب یک نوع چسبندگی. ماست

دارای همان مرز و حدی هست که در رابطه با عشق ما مایلیم برای دیگران یک ابژه یا محبوبی باشیم . دکن

و رساتر بیان می تر دیگر همین موضوع را با صدای بلنداین متن بعدی یکبار . «است که جسممان صاحبش

.«پوشی کندچشم  عبور و یک آزادی باید قبول بکند که از خویش» : کند  

 

:  بدون امید نمی گذارد چسبندگی خیالی در مال گرفتاراین وجود او ما را در مناسبت با بازی روابط  کا با

عشق را  بروز می یدارشناسانه شکل انضمامی و مشخص تصادفی ما از منظر پد( زاین)چیزی که در هستی 

نماد شراکت . «، آن چیزی است که او در حوزه دومعنایی مابین امر نمادین و امر خیالی  سکنی می دهددهد

پیمان، که در این کلمه موجود /آزادی دادوستد » است « عشق به عنوان تحقق و کامیابی» نمادین  در ساحت

مختلف سایه و روشن ، در یک طبقه بندی از  و این به شکل تخته رنگی از درجات ».«بازمتولد می شود

«.اشکال و فرمها  بروز می کند که خویش را مابین امر خیالی و نمادین در حرکت نگه می دارد  

 

بهتری از راه پیمان  دومین آلترناتیو نسبت به عاشقی یا پاسیون، که قبال قولش را داده بودم، در واقع  آینده

راه پیمان ابتدا آنموقع گم و گور می شود، که لکان محور بیناسوژگی را پشت این راه اولی یا . خواهد داشت

یا  نفرتی/عشق)حالت باواسطه یا بی واسطه یک رابطه ی دوگانه  بیناسوژگی: یعنی. ش گذشته استسر

این محیط . و یا یک سوژه با دیگران شبیه اواست است یک سوژه با یک سوژه دیگر( مترجم. نارسیستی

اما هر چه او این  محیط بیناسوژگی را بیشتر باز و تحلیل . لکان  بود قلمرو اورژینال و خاص بیناسوژگی

کرد، آنگاه نیز هر چه بیشتر این محیط  بیناسوژه ای گرفتاریش در یک  حالت دوالیستی را بیشتر نشان می داد 

رطش وساطت یک شخص سوم و اینکه نمی تواند از طرف دیگر با حالت تثلیثی اندیشه او بخورد که پیش ش

3. است  

 

در کنار انگیزه . «هدیه اکتیو یا فعال» : امکان دیگر  نسبت به عاشقی یا شیفتگی نارسیستی بنابراین این است 

واریاسیونها یا  ه مطلوبکه اینجا خیلی اسرارآمیز می ماند، اما در ادامه، همانطور که خواهیم دید، ب) هدیه، 

لکان یک موضوع محوری جدید را باز می کند که با ردپای اولیه اش ما ( می شوددگرگشتهای مختلفی تبدیل 

فراسوی یا ورای موضوع مفهوم  : قبال  آشنا شده ایم و در قالبهای دیگری با آن دوباره مالقات خواهیم کرد

: کنیماینجا موضوع قبل از هر چیز این است که اهمیت و وزنش را تعیین . «مطلوبفراسوی »اینجا  است؛

وجه یا ب عدی که برای تئوری لکان نقشی مرکزی  .حضورش را اعالم می کند« کمبود»زیرا با او  وجه یا ب عد 

.و محوری پیدا می کند  

 

همان شیوه از یکسو عشق اینجا به : ام ببریمدر رابطه با آن ما بایستی حتما دو عنصر یا المان مهم دیگر را ن

ی قرار داده می شود؛ از سوی دیگر لکان این موضوع را بدینوسیله مشخصتر بدون ابهام در تضاد با تمنامند
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از » ، لکان می گوید، عشق(. به هستی اضافه می کند)نسبت می دهد  یا زاین می کند که او زبان را به هستی

وقتی عشق به . نیست بلکه هستی است ء، زیرا  هدف عشق ارضا)...( متفاوت است مندی یا آرزومندیتمنا

بدون . دیگری می کندهستی  ق می بخشد، آنگاه خویش را معطوف بهحالت نمادین در کلمه خویش را تحق

وقتی موضوع عشق در میان است، آنگاه معموال . فقط عاشقی، شیفتگی، مسحوری خیالی وجود دارد کالم

که  ما نه عشقی به سان یک هدیه فعالا .ار می شودسان به او متحمل و گرفتیک عشقی منظور است که ان

موضعی می  نه به حالت جزیی یا)...( و در واقع به دیگری  خویش دارددیگری را به عنوان آدرس و گیرنده 

بدان معناست که یک موجود دیگر را در فراسوی آن چیزی دوست  عشق. هستی اش می نگرد بلکه بهنگرد، 

«.بداری که او بنظر می آید  

 

. به سان واسطه مابین سوژه و دیگری( سخن)لکان اینجا به سراغ ساحت کالم باز می گردد ، به ساحت زبان 

وساطت، تحقق دیگری، که با او ما : و این همان نقطه شروع ما بود که  می توانم شما را به یادش بیاندازم

ا مرتب از آن دور ا آن چیزی است که ملکان حال در می یابد که این ساحت واقع. توسط زبان پیوند می خوریم

فاش  و ب عدی  که اما  یک چهره دیگر زبان را در خویش پنهان دارد، به عبارت دیگر چهرهساحت . می شویم

زبان، او اضافه می کند، . می نامد« اساسیترین راز هستی» ، آشکار شدن آن چیزی که اوشدن و آشکارشدن

ثار فروید  بر طبق معنای برمال تمامی آ: از آن نتیجه گیری می کندو . است« هستی یک اعتراف و اقرار»

چیزی است که ما در تجربه  شدن آخرین دلیل آن و برمال فاش. یا فاش شدن  شکل و تکامل می یابد شدن

« 4.روانکاوی در پی آن می جوییم  

 

ه این سوال حساسی است موضوع مربوط ب. اینجا می خواهم دوباره یک میان بر کوچک یا ب رش کوچک بزنم 

به آن می پردازد ( 5614سوم فوریه ) سوالی که لکان در این روز . که با بازگشت گفتمان هستی بروز می کند

هستی )ولوژی و مدت زمان طوالنی این سرزنش را بدنبال می آورد که اندیشه او در بیراهه متافیزیک و اوتن

اما من شما را دعوت می کنم که  ،این جا نمی توانیم بشویمما وارد این مباحثه . گرفتار شده است( شناسی

نشان می  آنجا او. توضیحات الزم را بدست بیاورید 1.درباره ی این سوال در اثر قوی  آقای فرانسیس بالمس

با حرکت از این تعریف نوی زبان به عنوان آشکارشدن هستی، استناد و ارجاع به هستی » دهد که چگونه 

پس زدن،  جا و مکان می کند، همینطور تمنامندی را تعیین و تفهیم ازین ببعد و برای مدت زمانی جا و مکان 

«.را و سرانجام همچنین پروسه آنالیز روانکاوی_ مقاومت، انتقال قلبی  

 

ی نمی توان داشت که لکان نزد هگل و هایدگر تکیه گاهی می جوید و کامال آگاهانه و هیچ شک بنابراین

یک روانشناسی، که  روانشناسی _  مختارانه ریسک متافیزیک را در مقابله با روانشناسی  قبول می کند

ی آنالیز  در مقابله با این بیراهه روانشناسانه  طرح و ایده. رسمی آن زمان در گل و الیش غوطه می خورد

این » ، به زعم لکان، «در ابتدای آنالیز»_ لکانی خویش را آگاهانه در یک نقطه متقابل و مخالف قرار می دهد

این هستی در .  «متحقق نشده است( هنوز)_ حتی اگر او در ابهام،  در قالب ویرتوال وجود دارد_ هستی است

اعماق تجربه ی گفتگو و سخن در حین آنالیز حاضر و پنهان است، آنالیزی که حال سعی می کند هستی را در 

زبان و دیسکورس حذف شده از  و زبان هستی به سان متن. )متحقق سازدو فاش شدن قالب یک آشکارشدن 

(مترجم. فرد  

 

نو تعریف شده اش چگونه است؟  عشق باید بر طبق این نظر رابطه ی چنین در این نگاه نو حال حالت عشق و 

یا  یکی از راههای تحقق هستی باشد؛ ب عد نمادین زبان عمال اجازه می دهد که عشق نگاهش را به سمت هستی

یعنی از تالش اسیربودن در . سوق دهد و باعث شود که هستی از اسیربودن در دست امر خیالی در برود زاین

.ایی یابد که قبال از آن سخن گفتیمخویش بشخصه ره  

 

نمی توان .  نفرت و نادانی: در واقع دو راه دیگر نیز وجود دارد. تحقق هستی« یکی از راههای»: من گفتم

فروید به اندازه کافی  جفت . خیلی متعجب بود وقتیکه اینجا نفرت و عشق با یکدیگر پیوند زده می شوند

ساخته بود و ما حتی بیشتر از آن می دانیم که در حد و مقیاس فراوانی نفرت  نفرت را باال آورده و نمایان/عشق
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بگوید که یک کم نفرت  در همان دمی که لکان به این نقطه می رسد که. یکی از گونه های پیوند با دیگری است

.در جریان استکه آنجا نیز یک کم عشق در بازی  بهتر است، می توانستیم مطمئن باشیم  

 

طح قرار داده می یز در مقایسه با آن تعجب ما وقتی بیشتر است که نادانی  در همین  عرصه هم سازینرو ن

اقرار به یک ندانستن اولیه را حدس  این  امکان را می دهد کهمدخل به سوی هستی با این وجود به ما  .شود

ین نیست که به سوژه موضوع ا » :برای درک این موضوع روانکاوی بهترین مثال را نشان می دهد. بزنیم

بی خبر  بدهیم که او به عنوان ادم بلکه به او نشان »لکان می گوید، ، «نشان بدهیم که او در اشتباه است

، به این شناخت وجود داردراههای درک و فهم دیگری به سوی  بدون یک  شناخت سخن می گوید و اینکه

.«راه خطایش غیر از  

 

لکان این را . هستی تا آخر راهش وفادار می ماندبا ارتباطش با  همراه نادانستن_ عشق_ لکان به مثلث  نفرت

می نامد، که او از نو بازبینی « به سوی هستیشور و شوق « » (انکور)بازهم »سمینار بیست سال بعد در 

بال اشاره ای در این باره ق. را ساخته و صیقل داده است«  9.عشق نفرتی» واژگی _کرده بود و بر اساس آن نو

لکان در این سه شور و حرارت و در اشکال مختلف انتقال قلبی حاالت متناسب :  از نویسندهپانویسی . )کرده ام

پیوند میان عشق و انتقال قلبی مثبت، میان نفرت و انتقال قلبی منفی، میان ندانستن و یک :  و همپیوند می دید

نامیده بود که در حین آن سوژه در حین آنالیز دقیقا «  منفی درمانی واکنش »انتقال قلبی مخصوص که فروید 

در همان لحظه ای که او به سخن و گفتارش هر نوع آزادی بیان می دهد،  مقاومت شدیدی در برابر هر تغییر 

.(و هر بهبود وضعیتش نشان می دهد  

  

 

می کرد به عشق یک جایگاهی را قبل از اینکه ما دوره اول را ببندیم که در آن دوره لکان چالش طلب تالش 

اعطا بکند که از آن حد و مرزی بیشتر جلو می رود  که همکاران عزیزش درست کرده بودند، بایستی یک 

زیرا وقتی لکان عشق را به عنوانی . است« ...فراسوی»موضوع دوباره این واژه . توقف کوچک انجام بدهیم

است، آنگاه  او راهی را ادامه می دهد که او را  محبوب فراسوی مطلوب و چیزی درک می کند که بدنبال یک

عشق این عشقها از یک سو : به آن سمت کشاند، دو نوع از عشق تاریخی را به یکدیگر نزدیک بکند

.عشق عارفاست و از سوی دیگر  2.سلحشوری یا نجیب زاده وار  

 

این عشق سلحشوری، او می گوید . از طرف لکان قبال نیز در موارد متعددی طرح شده استعشق سلحشوری 

او تنها بر اساس یک . به یک نوع تنظیم تکنیکی کامال دقیق در خصوص نزدیکیش با عشق احتیاج دارد »

که  و محبوبی مطلوب. ممکن است مورد عشق مراقبانه و طوالنی زیر نظر  مطلوب و محبوبیادگیری عملی 

ای دقیق آن به زبان دیگر، در معن_ هدفش تحقق یک چنین فراسویی است که در عشق جستجو می شود

به شکوفایی  که در آن عشق ایده ال قادرتعلق دارد  و این به نظمی  .اروتیکی استبدنبال یک فراسوی 

ری به حالت شوالیه سناریو و نظم عشق سلحشو)  «.تاسیس یک کمبود در  رابطه با مطلوب ( به نظم)است، 

(مترجم. پرنسس دست نیافتنی و عشق به سان یک آزمون است/ عاشق  

 

 

سخن می گوید، این می « مطلوب کمبود در رابطه با»وقتی لکان از : بگذارید اینجا سریع این توضیح را بدهم

ما این را بعدا دقیقتر توضیح _ .کمبود در مطلوب، یا اینکه کمبود مطلوب: دو معنای متفاوت داشته باشد دتوان

8. می دهیم  

 

اگر عشق سلحشوری یک پراکسیس یا کردمان عشق است، آنگاه او رفتار و : همچنین این تذکر دیگر الزم است

یعنی با گفتمان یا : کردمانی  است که به شکل غیر قابل مجزا با یک نوع از سخن گفتن یا گفتار پیوند دارد

این گفتمان تن سکسی شده خانم  یا نجیب زاده زن را در  .ازخوانان عشق سلحشوریرمندان و آودیسکورس هن

کمبودی که توسط یک  ؛ی خواند،کمبود از نو ایجاد شده م مات بیان می کرد و مرتب  آوازی در رسایقالب کل

نگه داشته  عد و مقررات زندهآموخته و دانای نهفته در یک سیستم بی پایان از قوا( و خوشی تمتع)ژوئیسانس 
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توسط اینکه عشق سلحشوری به حالت یک آزمون و امتحان مداوم عاشق بودن و عمدتا از طرف  . )می شود

(مترجم. ه نگه داشته می شوددیگر عدم دستیابی به معشوق زند  

 

 

 خیلی جا« اخالق روانکاوی» با اینکه برای آن در سمینار است، اینجا لکان، عشق عارف آنچه که مربوط به 

سرانجام به آن تعریفی دست می یابد که به آن ارزش و  «(بازهم)انکور  »کند، اما ابتدا در سمینار  باز می

.اهمیت برحقش را می بخشد  

 

عشق عارف یک داستان کهن است، او از مسیر یک فیگور پارادوکس معروف شده است، یعنی تحت نام 

از ژاک « عشق ناب از افالطون تا لکان »:دارددرباره ی آن یک کتاب جذاب وجود . «عشق ناب»فیگور 

  5966در سال ع  اصل موضوع یک جدل گری است که آنجا ما متوجه می شویم که اینجا در واق. لبرون

در حدود سال  9.کلیسای کاتولیک یکدفعه دستور قطع و پایانش را می دهد تا با جدل های بدور کتاب منتشرشده

این کتاب در حد زیادی  از ردوبدل نظرات میان فنلون کشیش و مقام واالی . از فنلون مقابله بکند  5962

اینجا حکم پایان بحث کلیسا مجبور بود . فته بودروحانی و  یک دوست عارف زن  یعنی  مادام گویون الهام گر

لیکی را کاتو اشراق( علم دینی)را اعالم بکند، زیرا نظریه عشق ناب  درواقع گویی تمامی ساختمان تئولوژیک 

این  »قابل قبول چی بود؟  نزد این عشق ناب خطرناک و کامال غیر اما موضوع اصلی. به خطر می انداخت

یک . شرط است، که باالترین معیارش  خودداری از هر گونه نجات و شفایافتن است قید و یک عشق بدون

دست  عشقی که تمتع و کامجوییش را تنها در ویران کردن هر تمتع و کامجویی می جوید، و با خویش از

در مورد عشق . «همراه بیاورده دادن خود، از دست دادن عشق و یا حتی از دست دادن خدا را می تواند ب

یک چنین نظریه ای به سوی این برداشتها  سوق بدهد که حاضر باشد تا سرحد عبور از توانست  خدایی می

یک : معروف شده است« گمان یا انگاره ناممکن  عارف» نظریه ای که تحت مفهوم . آخرین مرزها برود

را با عشق کامل و بی خدایی که می تواند فردی را به مجازات و یا حتی مجازات جهنمی محکوم بکند که او 

تری دوست داشته می شود، نسبت به موقعی نقص دوست دارد، آنگاه از طرف این عاشق کامل حتی با عشق ناب

.که چنین خدایی او را بخواهد نجات بدهد یا به او همه شادیهای بهشت را پیشکش بکند  

 

لبرون حال ادعا می کند که عشق نابی که  از محیط علم دینی اخراج شده است،  بازگشتش را در عرصه های 

کانت و ) ، در فلسفه (مازوخ_در رمان، بویژه نزد ساخر)دیگری جشن خواهد گرفت، برای مثال در ادبیات 

این به سادگی قابل فهم است که . انهمه طبیعتا نزد لکروانکاوی نزد فروید، اما پیش از و بعدها در ( شوپنهاور

تا چه اندازه سوال کمبود مطلوب و کمبود در مطلوب عسل و شهدش را از درون چنین نظریاتی می توانست 

.بیرون بکشد  

 

ما نمی توانیم اما این معضل پارادکس عشق ناب را ترک بکنیم، بدون اینکه به  یکسری از سواالتی اشاره 

همه ی این سواالت به حالت تنگاتنگ با سوال و .  بناچار از  کنارشان بگذاریم بکنیم که اما امروز باید

این شر چه ارتباطی با نفرت و با خشونت طلبی نسبت داده شده و . در پیوند هستند« بدی، شر»موضوع 

می خوشی و حتی از این خشونتها تمتع و  فرضی این خدایی دارد که به چنین مجازات جهنمی محکم می کند

یعنی با . می نامد« عارف( حدناشناسی)افراط گرایی »واند ببرد؟ و این چه ربطی با موضوعی دارد که لکان ت

عارف در امر هولناک، کریه یا نفرت انگیز؟ چه پیوندی با مازوخیسم دارد؟  و چگونه ( اکسس) افزون طلبی

الم شده است؟  چه کسی حال جای می توان همه ی این سواالت را از نو اندیشید، پس از اینکه مرگ خدا اع

خالی او را پ ر می کند؟ وقتی یکبار برای همیشه امید شفا و نجات به حالت رادیکال و اساسی از دست رفته 

به سوی بدی و « تالش درونی»است، چه چیزی می خواهد جلوی بدی و شر را بگیرد، مرز و حدی بر این 

عشق به همسایه و  »که معموال چیزی می شناسیم  آن شر بگذارد، بدی و شرارتی که ما در زیر حجاب

نامیده می شود؟« دیگری  
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:ادبیات  

 

اینکه ما همیشه اول مجذوب تصویر یا ظاهر . «فانتسم میزانسن و تکیه گاه تمنامندی است»بقول لکان / 5

پی می بریم که او معشوق یا چیزی می شویم و می خواهیم او را بدست اوریم و بدنبالش می جوییم و در مسیر 

اما هر تمنامندی و بویژه اشتیاق . بیش از این تصویر است و دارای کمبودها  یا الیه های دیگر خویش است

.اروتیکی و غیره ابتدا با جذبه خیالی و نارسیستی محبوب شروع می شود  

 

ژان پل سارتر تیتر کتاب/ 7   

«L’être et le néant» 

مانند حضور پدر در رابطه کودک و مادر و شروع استقالل و سوژگی کودک، حضور قانون و یا امکان /. 3

دیگری و غیر، عبور از جدال نارسیستی تا حد مرگ  در /راه سوم و تحوالت دیگر در هر رابطه ی میان فرد

. دیگری/بنده، و مقایسه مداوم من/گفتمان آقا  

سخن و جهانش حذف شده است و در قالب عارضه و بیماری خویش را نشان  حقیقت سوژه، آن متنی که از/ 4

.روانکاو ظهور می کند و آشکار می شود/ می دهد، حال  در گفتگوی روانکاوانه میان فرد  

 

تیتر کتاب بالمس/ 1  

«Ce que Lacan dit de l’être 

نواژه لکان برای عشق نفرتی، مهراکین / 9  

Hainamoration 

سلحشوریعشق / 2  

Höfische Liebe 

اینکه برای مثال . می توان برای توضیح اولیه این دو مفهوم و تفاوت مهم را به زبان ساده اینگونه مثال زد/ 8

کمبود عشق یا معشوقی داشته باشی و اینکه در عشق یا معشوق اصوال کمبود و تصادفی بودن عشق یا هیچی 

. زندگی را احساس و لمس بکنی  

اب فنلون روحانیتیتر کت/ 6  

Explication des maximes des saints 
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:  سوم ی مرحله  

 

(آرزومندی، دزیر)از عشق بسوی تمنامندی     

 

یعنی . نامید (ابژکت ریلیشن) توان آن را اندیشه ارتباط با مطلوبچیزی رسیده ایم که می ما اکنون به پایان آن 

.در برابر سوژه ایستاده است دقیقا در چنین معنای ابژه وار ی کالسیک کهدر معنامطلوبی   

 

بود که همانطور که گفتیم،  نامیده می شود، آن نظریه ایی« (ابژکت ریلیشن)ارتباط با مطلوب » معموال  آنچه 

یعنی در زمانی که  .(مترجم.مکتب مالنی کالین و دیگران)  بود هتئوری محوری روانکاوی در سالهای پنجا

که لکان سعی می کرد  چیزی بگویم یک کلمه دیگر باید برای درک آن. شروع به بیان نظراتش کرد لکان

به « درمان روانکاوانه»  ابتدا اندیشه بنام ،بخواهیم بیان بکنیم قالب نمایانهبه حالت : کند ن متمایزخویش را از آ

سمت و سو  ایستی  بیماران را به آنره تربیت کردنی دیده می شد که بعنوان یک نوع  تربیت تازه یا دوبا

( مثل مطلوب دهانی، مقعدی و غیره)ابژه ها یا مطلوبهای جزیی و موضعی خویش  بتواند هدایت می کرد که

بایستی از طرف دیگر به سمت یک  رانش تناسلی. یکدیگر همبسته سازد با  متحدکنندهرانش تناسلی  را در یک

در این باره . _مطلق عشقشیا محبوب مطلوب  به سوی _ بد که او نیز همینگونه تناسلی بودگرایش یا مطلوبی

اشاره ای حتی اگر کشف مطلوبهای جزیی را بایستی به حساب فروید بگذاریم، اما نزد او ما هیچ : گفتاما باید 

عشقی اره یک مطلوب و ما کمتر کالمی  دربنمی یابیم، همانطور که نزد ا به یک رانش تناسلی متحدکننده

با تمامی تالشش نتوانست این معضل را حل بکند فروید . مطلق می یابیم  

 

با دو امید متفاوت  برای اولین بار نزد او  شرح عشق و تمنا در برابر یک مطلوب :به سوی لکان برگردیم

ی  در ادامه. باشد هستیعشقی که قصدش دست یابی به  پیوند با پیوند عشق و ارضا و با: بود شده همپیوند

در سمت و سوی عشق  بنابراین یک چشم انداز تشریح . براحتی حفظ شود این تمایز نمی توانست اما راهش

ء و ارضا بخشاما   .«عزیمت به سوی هستی قصد و »ت، بسوی چیزی مانند شده بسوی چیزی وجود داش

حول چه چیزی قرار دارد؟ کامجویی  

 

مد »آنطور که در تئوریهای آن زمان ، موضوع مهم ارضای نیازها نبود که برای لکان کامال مشخص بود

کاملش یا مطلوب جزیی، مانند گرسنگی در مرحله اورال یا دهانی، که جواب  یعنی ارضای : بود«  1.روز

تناسلی آن بیان  و مطلوبسکسوالیته  معموال در مورد آنمواقع این ادعانطور که هما. بود تقریبا کاملش پستان

به عنوان مکمل آن چیزی که سوژه ) دیگر  مطلوبیتصور  افسانه ایی جستجوی  این  در مقابل لکان. می شد

کامال  ی چیزبا   از عرصه ی سکسوالیته قرار نمی دهد بلکهمثل بقیه مکملی (  در محبوب عشقی می جوید

اما با این حال چیزی  ،است بدون وجود مادیاز یک نظم کامال متفاوت که  مطلوبی. روبرو می کند متفاوت

معروف   7. ابژه کوچک آ مطلوب همان  این. تمنامندی بشری را در حرکت و شور نگه می دارد است که 

.قبال در بحث مطرح شده است است، که نام رمزآمیزش  

 

 

( ضمیر ناآگاهساحت ) از طرف فروید کشف شده  ساحتلکان حرکت می کنیم که ما از این تز و نظریه بنیادین 

، مندیرا بدست نمی اورد، و تمنا با هستی اش قرار می دهد، او هیچگاه هستی اش ایی را در فاصله ه سوژ

مطلوبهای  در حین جستجوی سوژهمی توان به سان ساحتی  تعیین کرد که  را ، یا ارزومندی تمنامندیساحت 

این هستی غیر قابل مطلوبهایی که بایستی جانشین . جرات ورود به این ساحت و محدوده را می کند دلپسندش

زیر عالمت قرار دارد، « کمبود» و نشانه از اول تحت عالمتتوانیم بگوییم که  تمنامندی، می. دستیابی شوند

ه باید در سط اجبار به اینک، که سوژه توسط تولدش و تواست بنیادی و اولیه از دست دادنیحاکی یک کمبود 

، (لکان بزبان )« تکه تکه شده است»سوژه  .است ود، محکوم به تجربه و تحمل آن  بودهشبوارد  جهان زبانی 

توضیح می دهد که اما او چگونه  این فاکت و واقعیت را  . تکه تکه شده است (سیگنیفیکانت) یعنی توسط دالها

سوژه  و به این خاطر( امدمی ن«  3.بودن سخن»  نوواژه او این را به کمک ) آدمی یک موجود زبانمند است 
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« هستی_ کمبود بر» ین نهستی را که لکان همچ ا تجربه کرده است، یک سلب مالکیتر یک زیان و ضرری

 می نامد؟

 

 .لکانی به چه معناستمنظر از « (سیگنیفیکانت) ، اسم داللتدال»اینجا بایستی کوتاه وارد این بحث بشویم که 

هر دو در قرار دارد، و  بر روی دال لمدلو سوسور استفاده می کند که در آنجازبانی عالئم مقوله لکان از  

لکان از . سوری مطابق با صوت و مدلول مطابق با معنا استدال سو. ندنوشته می شو ،قرارگرفته بیضی  یک

و  وسیله که او رابطه را معکوس می کنددر می اورد، بدین فاده می کند و او را به خدمت خویشاست این نظریه

او نقش اصلی و مهم را به دال  او به این اشاره می کند که با این شیوه. بر روی مدلول می گذارداسم دال را 

ت و تاثراتی تعیین می شود که ابزار او توسط تاثیرا. معنا بنابراین همیشه ثانوی است. نسبت به مدلول می دهد

می ( .شکاف یا روزنه)ابین دال و مدلول یک خط فاصله سپس او م. صوتی یعنی دالها صاحب آنها هستند

به  ) بنابراین موضوع دیگر اتحاد و یگانگی یک دال. رد و کاری می کند که بیضی سوسوری ناپدید شودگذا

او در این . می نامد« زنجیره دالها»او این را : است در میان نیست بلکه موضوع دالها در مجموع (تنهایی

عرصه . می بیند، زیرا در اینجا  موضوع عرصه ی بازی دالها بین یکدیگر استرا ساختار زبان زنجیره دالها 

گیری می رساند او را به این نتیجه  موضوع این. سوژه بر روی آن اجرا می شود و سخن بیانی بازی که هر 

«.(از مترجم. سوژه را پایه گذاری می کند). در سوژه  وارد و وضع می شود علتی است که اثیر زبان ت» که   

 

که  دو کودک در یک قطاری هستند: یک مثال معروف برای بازی دالها وجود دارد« 4.اکریتس»در سمینار 

نگاه کن؟ برادر کوچکتر می . ترمینال نمایان می شود دستشویی. نزدیک یک ترمینال در حال توقف است

تو احمق کوچولو، خواهرش جواب می دهد، نمی بینی که ما در _ !هستیم هما در، قسمت توالت زنان» گوید،

این نمایش نشان می دهد  که قبل از هر چیز یک فاصله میان یک اسم دال و اسم دال  .«بخش مردان هستیم؟

از جمله نقطه ی  می توان در اینجا  .قدم دوم ابتدا به مدلول یعنی اینجا توالت می رسیمدیگر وجود دارد و در 

ل رابطه میان سوال بدنبا لکان مختلف گفتارهای_درسه در مسیر دید که چگون شروعی را برای این موضوع 

.ه در پیوند با کمبود مورد اهمیت هستند، با همه چیزهایی کجنسیتها  بروز می کند  

 

دیگری » . ما بزودی از آن استفاده می کنیم هلکانی دیگر ک قبل از آن کلمه ایی در مورد یک اصطالحاما 

می داند که در آن  همه دالها  این را لکان یک مکان فرضی: «محل دیگری بزرگ»یا  ، «بزرگ، غیر بزرگ

، در موقع (جممتر. متفاوتکامال ) رادیکال دیگری بزرگ  ساحت و دامنه ی. این مکان زبان است. شد اند جمع

  5.زبان می افتیم که ابتدا برای ما به سان چیزی کامال غریبه و خارجی بنظر می اید تولد ما در استخر

 

صه زبان بیاید و از به عر  سوژه این از کجا نشات می گیرد که ضرورت اینکه: برگردیم نبه سوی سوالما

 کمبود»، به یک به بهای  ضرر و ازدست دادنی منتهی می شود  برای او عبور بکند، « هادالباتری » درون 

دال یک تفاوت : نامیدیم؟ لکان این را توسط طبیعت دالها توضیح می دهد آن را ، همانطور که قبال«هستی به

است که دالهای  یهر دالی مرتب به دالی دیگر اشاره می کند و هر دالی آن چیز؛ یگناب است، یک  دگربود

ثمره می گیرد که اجازه می دهد یک گفتمان را بیان و تفهیم  تفاوت افرینیازین مبانی آن کارکرد . نددیگر نیست

هیچ : عملکرد نابودکننده  واگذار می شود زیرا  اینجا به زبان یک .اما در سمت سوژه اینگونه نیست.  بکنیم

بگونه ایی رخ می دهد  ند؛ همه چیزو گارانتی بک ءدالی نمی تواند  به سوژه سخنگو یک هویت مثبت را اعطا

 این دال( ابتدا)اما _ . حس می شود و جای خالیش است که همیشه کمبودش که گویی یک دالی وجود داشته

6. می توانست به هستی سوژه یک جوابی بدهد شاید  

 

 سوژه اشارت. متمایز می کنند 8.عبارتفاعل یا سوژه  را از  2.اشارتفاعل یا سوژه ن شناسان اینجا زبا

 ،متحمل آن می شود زیرا او به زیان و ضرری اشاره می کند که سوژه  به این دلیل ،جالب استبدینخاطر 

مثال می گوید )ش است سخن خوی شروع یا مدخل خروجینقطه ( با اینکه)او : ند استیک موجود زبانم چون

، اما، لکان اینگونه می گوید، این یک نقطه شروعی (ممترج. حسین هستم. من می خواهم، من ایرانی هستم

، »معنا ومفهوم  زیرا) همزمان غایب است به زبان دیگر در آن او . است که او هیچگاه نمی تواند ببیند

 .تعیین می شود و نه من یا گوینده سخن و زبان توسط دیسکورس« ، حسین بودنایرانی بودنخواستن، 
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اسم و نام شخصی اش می ، یا در «..ی/من»عبارت، در فاعل خویش را فقط در عرصه  سوژه یا(. مترجم

زیرا این  باشد؛« ساده»آنجا  هاما بدون اینک. ند خویش را بیایدابتدا در این عرصه است که او می توا .ببیند تواند

به سان یک   انی راازینرو نیز بایستی سوژه لک. برای او همزمان درونی و بیرونی است  و شخصی خاص نام

.سخن می گوید« دیوار زبان»لکان اینجا از  .سوژه منقسم درک کرد  

 

که با توجه به یک چنین طرحی از سوژه ضروری است که آن  این را حال راحت می توان حس و لمس کرد

را به کمک کار  لکان این. باشد از نو تعیین و تعریف بکنیم داشته می تواند و مطلوب مفهومی را که یک ابژه

بخاطر تولد به دلیل اینکه انسان  ،یعنی بوسیله ضرورت سوژه انسانی .می کند( 9.النگیج)  یا گفتار زبان

ثبت نامه تغییر  محل اما حاال. نیازهایش دست یابدزبان بگذرد تا بتواند به ارضای  زودرسش بایستی از مسیر

وارد می شود  قرار ندارد، حال آدمی به عرصه ثبت نامه ایی نیازها آدمی دیگر در ثبت نامه و محل: می کند

 و اینجا ما دوباره عشق را می یابیم اما همچین تمنامندی را که .می نامد( یا خواست)«  50.طلب»که لکان  

سه گانه لکانی را در  نگرش اینجا ما: 11 نیاز، طلب، تمنا_ از عشق بایستی متمایز نگه داشته شود اکنون

...ن داریمبرابرما  

 

وقتی انسان هنوز در سالهای .  انسان بوجود می آید است که  با طلبابتدا در همپیوندی : ابتدا درباره ی عشق

یعنی به کمک یک تقاضا  ،قرار دارد، مجبور است از مسیر طلب« زودرس بدنیا آمدن»اول  کودکی یا مرحله 

و خیلی . قبل از هر چیز توسط گرسنگیبرای مثال . یش را درخواست و بیان بکندارضای نیازها ،از دیگری

ا تجربه وابستگی ابتد. می تواند یکسری از تجارب را بدست آورد ی مکررهادر مسیر تقاضا نوزاد سریع

را  ، حتی اگر نخواهیم بگوییم، مقام قدرت مطلققدرت را یاد می گیرد لقش به دیگران؛ سپس تجربه ی مقام مط

بایستی نشان بدهد که به آقا یا صاحب جواب مثبت یا منفی ( مترجم. معموال مادر) که او در برابر این دیگری

نوزاد سریع متوجه می . این طلب اما تقریبا خیلی سریع طبیعتش را تغییر می دهد .به طلبش تبدیل شده است

طلب بدنبال عشق : می شودزی دیگر را نیز متوجه چی رفع گرسنگی ا و التماسشود که مادر فراسوی این تقاض

، به _خیلی بیشتر از مواظبت و مراقبتی که از او می کند_  اما همچنین که مادر توسط حضورش، (یا محبت)

نوزاد مایل است دوست بدارد اما همچنین دوست داشته . او به عنوان پاداش متقابل عشقش را نشان می دهد

.لبخند متقابل می زند او لبخند می زند و دیگریشود،   

 

عالیم و نشانه ( مکانیکی)حقیقتا فقط می توان  می شویم، زیرا از عشق  زبانی با عشق ما وارد قلمروی عالیم

کودکی را تصور کنیم که در طلب بدنبال عشق خویش را به همنوایی و همسویی با . گرفت یا فرستاد هایی

نها می خواهد محبتش را نشان بدهد تا بدینوسیله مراقبت آنها می آورد، کسانی که به آ در مادرش و نزدیکانش

تو باید حال کنار من »و یا درخواست می کند که  می گوید« مامان، جیش»کودکی که   :را بدست آورد

مهم  همچنین یکی از قاعده و اندرزهای کودک ین حرکاتا. به عنوان عالمت عشق بیان می کند ، اینرا«بنشینی

چیزیکه کودک به . «دندارادمی که  عشق اعطای  چیزی است »: درباره عشق را تشریح می کندلکانی را 

یعنی چیزی که او می دهد طلبش بدنبال . دیگران واقعا عالمت و نشان می دهد، آن چیزی است که او ندارد

قرار  را در جایگاه معشوق کند عشق دیگری است، عشقی که اوچیزی که سوژه درخواست می . عشق است

.عشق بورزدبتواند  او نیز حال می دهد تا  

 

مینار این را لکان در همان اوایل کارش ادعا می کند، در همان س _«عشق اعطای چیزی است که آدمی ندارد»

سپس در  آن فرمول پیشرفته. تکمیل می کند او اما به این نظریه برمی گردد و آن را. «با ابژه ارتباط» پنچ 

ندارد و آدمی می تواند آنگاه  عشق اعطای چیزی است که آدمی »:شود نمایان می« انتقال قلبی»سمینار هشت 

» :لکان اضافه می کند« .واقعا عشق بورزد، که اینطور عمل بکند که گویی عشق را ندارد حتی اگر دارد

چیزی را بدهی که شخص  .داشتن است_ پیش شرطش حضور عرصه نه یا راه حل عشق به عنوان جواب

.«!نه عشق_ است جشن اینندارد،   

 

از نوع  طلب، خواست بدنبال عشق. نمی ماند و درجازده صرنزد طلب عشق م   ست که عشق دراینجا مشکل

بنابراین موضوع این نیست که این یا آن را بطلبیم بلکه . شرط است قید و ناب و بدون او طلب : خاصی است
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شق بنابراین به عشق ع: و همینجا ساحت تمنامندی باز و نمایان می شود. طلب ناب استموضوع اصلی اینجا 

می توان به زعم لکان  فقط ؟ این رابعله، اما چه می خواهد. یشه بیشتر می خواهدعشق هم. راضی نمی شود

مت فراسوی عال. می شود هدر ریاضی نوشت ایکس آن امر مجهول داد که توسطجواب  الفبا حرفتوسط یک 

نادانی  .همه ی جریان نیست نیز اما این. یک ایکس را هدف گرفته است و می جوید رزومندیو آ عشق، تمنا

چیزی  که واقعا من از  اگر آن: دیگر نیز داردو سوی در این باره که من از دیگری چه می خواهم، یک چهره 

چیزی که این دیگری در مقابل می  من آن نگاه برایآاز دستم در می رود،  مرتب می کنم، و تمنا دیگران آرزو

» چه می خواهد؟ لکان این سوال اساسی را در مفهوم ( از من)بنابراین او : بشخصه یک معما است نیز طلبد،

او » ، که او بشخصه به عنوان سوال  «؟تو چه می خواهی :به معنای کالمی)جمع بندی می کند « 12.چ وویی

یعنی سوال بدنبال تمنامندی ابتدا به یک شکل کامال گیج (. کرد، ترجمه «دمی خواهد سرم بیاور( بالیی)چه 

و لکان این را در فرمول معروفش اجازه بیان می دهد که تمنای  .کننده و گیج شده به سمت دیگری برمی گردد

.(مترجم. غیر) است بزرگ  انسان تمنای دیگری  

 

 از یک بیراهه تشریح بکند، فراسوی مطلوِب طلب را  خوببرای اینکه این ایکس مجهول تمنا را، این لکان 

موضوع حول . و اینجا ما با معماوارترین کلماتی برخورد می کنیم که اصوال از لکان شنیده شده است. می رود

(«روانکاوی اخالق» در سمینار هفت )  .«می چرخد« 53.چیز دینگ یا  »  

 

.اجمالی باز بکنم کوتاه و این را می خواهم  

 

سو  از یک: فروید دو چیز را می بیند دمهاآ در مواجهه شدن با دیگر. روید استاصطالحی از ف دینگ یا  چیز

یک نفر را که ما می شناسیم، زیرا او را به چیزی پیوند می زنیم یا برمی گردانیم که من بشخصه در خودم می 

نه امکان درک و ارتباط ندارم و برایم شناسم؛ از سوی دیگر یک نفر را در او می بینم که با او من هیچگو

همیشه بخاطر  (مرتبا) ، این بخش دیگری را مشخص می کند که برای من دینگ یا چیز. عمیقا غریبه می ماند

لکان این را از یکی از . از دست می رود « 54.غریبه آشناییش»بخاطر حالت  غریبگی بنیادین یا رادیکالش،

طوری اتفاق می افتد که گویی  سوژه   که این همه ن او نظر می دهدکه در آاولیه فروید میگیرد تعریف های 

به زعم فروید در کتاب ) در حرکت و جستجو است«  یافتنباز »یک  ی انگیزه بههمیشه  در مسیر و یا 

به این شکل است که گویی تمامی (. مترجم. است« بازیافتن»یک « یافتنی»هر « فراسوی اصل لذت»

گویی که هر گونه . ت رفته استاز دس مطلوب یک جستجوی بدنبال یک ابژه یا مطلوب بنیادا لجستجوی بدنبا

. خود می گیرده ازدست رفته را ب یک مطلوب« بیبازیا»معنای « به مطلوب، رسیدن به محبوبی ل شانسیگ  »

« چیز »تواند از ار می دهد، می روی یکدیگر قر بر این دو مفهوم و اصطالح فرویدی رابدینوسیله که لکان 

مطلوب همزمان مطلق و ناممکن  به یک قابل دسترسی بیافریند، غیر  جستجوی بدنبال یک مطلوب مدلی برای

یافتن را به جنبش و حرکت وامی دارد، باوجودیکه این ( باز)قابل دستیابی که از سوی دیگر تالش برای 

ه این خاطر هیچگاه نمی تواند دوباره یافت و پیدا مطلوب به عنوان مطلوب هیچگاه از دست نرفته بود و دقیقا ب

که وقتی انسان اسیرش شد خراباتی می شود و  تبدیل می شود کان به مطلوب مطلقدینگ فرویدی نزد ل) .شود

موضوع اما این است که این بهشت . زندگیش را برای این بهشت و محبوب گمشده و مطلق به باد می دهد

نفرتی و یا مهراکینی با مادر و بقیه /زیرا دنیای کودکی نیز یک دوران عشق. استگمشده از ابتدا نیز نبوده 

اما باور به این بهشت گمشده الزم است تا بجوییم و هر بار پی ببریم که این آن معشوق نهایی نیست،  .است

(ممترج .اینکه زندگی و مطلوب بایستی همیشه یکجایش بلنگد، زیرا زندگی همیشه دارای کمبود است  

 

 ه خالی مطلوبلکان از یک میان)  یا تهیگی هسته مرکزی یک هیچی ه سانمطلق بدینگ و  مطلوب  مکان این

عمل می کند و به دلیل یک نوع درخواست یا التماس این هیچی را تولید می کند؛   (مطلق سخن می گوید

ی آ) بستری می شود برای همه مطلوبهای بعدی که ما تحت نام  ابژه کوچک آ می شناسیم  حال مطلق مطلوب

بهای جدید  است که برای این چنین مطلو به زعم لکان، زیرا او اولین حرف الفبا به این خاطر، زیرا کوچک

تمنا و یسته شوند که که نگر به عنوان مطلوبهایی می توانند بعد از اینناین مطلوبها  (.ابتدا به چشممان می آید

!تمنامندی هستندعلت  (بشخصه)هستند که بلکه آنها مطلوبهایی  رزومندی بدنبالشان می جوید،آ  

 



36 
 

.  طلب در جستجوی آنها بودکه قبال دارا هستند مانند آن مطلوبهایی  وار  همان نامهایی را علت_ این مطلوبهای

(. پستان، ادرار، نگاه، صدا) از جسم هستند  ه با یک تکهابطنها مطلوبهای جزیی هستند، زیرا آنها  همه در رآ

است و ق در پیوند شرطی عش قید و با طلب و با بیتغییر می شوند، زیرا عدم ارضایشان آنها اما دچار یک 

 یا ساحت ثبت نامه_ ها را کامال تغییر می دهدنو باز می شود که جایگاه آن ثبت نامه و ساحتبنابراین یک 

آنها . ندآنها عمال مطلوبهای خیالی هستند، مطلوبهای اندیشه ناب، مطلوبهایی که از این دنیا نیست. تمنامندی

به سان طعمه ی فریببنده  هستند که باعث شوق و بیداری فانتسم می شوند و 54.بازنمود مطلوب/مطلوب هشبه

همانطور  _آنها تمنامندی را گول می زننده شود ک که درباره شان گفته می طعمه ی فریبایی. نندایی عمل می ک

و این « این خویش را راضی می کند با»اما به زعم لکان، سوژه . که فرد می تواند گرسنگی را گول بزند

وجود دارند که موفقانه  ه های فریباییزیرا همچنین طعم. راضی شدن را بایستی در یک معنای دوگانه فهمید

 سرچشمه« شبهه و بازنمود» ند،  آنها از ساحت حتی اگر، همانطور که لکان بیان می ک. تاثیر می گذارند

.نگاه می دارند آنها تمنامندی را در حرکت و تکاپو حال نبگیرند، با ای  

 

مبود بنیادین، کت کردیم، از یک کما از سوژه و فاعل حر. که دایره حال بسته می شود مو اینجا می توانیم بگویی

ن مطلوبها به اما ای. که در خویش  نشانه گذاری شدنش توسط زبان را ممکن می سازدهستی _ به_کمبوداز 

چگونه عمل می کننند و چگونه گول می زنند، اگر که نه توسط این کمبود در سوژه،  عنوان طعمه ی فریبا

 کمبودی که سوژه نمی خواهد چیزی از آن بداند؟

 

:ادبیات  

en vogue 5 /  

7  / Objekt klein a 

3 / „parlêtre“/„Sprechsein 

4 / Écrits 

 

برای مثال وقتی نوزاد در همان روزهای اول تولدش موقع گرسنگی یا درد گریه می کند، بزودی  او و / 1

که گریه و فریاد نیز دیگر . دیگری متوجه می شود که این گریه یک پیام به دیگری یا مادر نیز هست که بیاید

. فقط گریه و فریاد طبیعی و جسمی نیست  

 

تو چه »ما اینجا هستیم یا دقیقتر این سوال معروف انسان از دیگری و زندگی که   جواب به سوالی مانند چرا /9

به زعم لکان این سوال اصلی و محوری . «تو از جانم چه می خواهی»، یا به حالت عصبی تر «می خواهی؟

.سوالی که همیشه بی جواب می ماند، یا بی جواب نهایی. سوژه و  انسان است  

 

2 / Subjekt der Äußerung (énonciation) 

8 / Subjekt der Aussage (énoncé) 

6  / (langage 

50 / „Anspruch- demand 

55 / _ Bedürfnis, Anspruch, Begehren/ need,demand,desire 

57 / „Che vuoi 

53 / Das Ding, „la Chose 

54 / Unheimlichkeit 

51 / Scheinobjekte / semblants objets 
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:مرحله ی چهارم   

 

 شکست رابطه ی جنسی

 

در سر جایش قرار می گیرد، آنگاه سوال عشق بنظر می آید که برای  در نگرش لکان وقتی مطلوب کوچک آ

مشغول ( دزیر) لکان حال سراپا با بحث تمنامندی. ، همانطور که در مقدمه توضیح دادمدتی از رواج می افتدم

با : را از جهاتی دوبرابر می کند بحث عشق  ز رواج افتادنا همچنین با مفهومی دیگر که ایناست؛ با تمنا و 

.«تمتع یا ژوئیسانس»مفهوم   

 

 او کامال غیر طبیعی شده است، ندارد؟« چیز طبیعی»ته انسانی هیچ بایستی بر این تاکید بکنیم که سکسوالی آیا

این همچنین در مورد دیگر . زبان توسط اسارت انسان  از طریق، از غریزه  کامال فاصله  گرفته است

عارضه می توانیم این موضوع را روشنتر  در عرصه ی. بیعی انسانی  صدق می کندکارکردهای باصطالح ط

 مرگ تنها در میان نوع ما قی مزمن و آنورکسی یا الغری به سویناتوانی جنسی و سردمزاجی، چا: بازشناسیم

!انسانها وجود دارد  

 

   

چیزی را بازسازی بکند که روانکاوی درباره رابطه ی  انس را وارد کرد تا بتواند آنلکان مفهوم ژوئیس

اما ما می توانیم  در این مورد صحبت کرده ایم، .با فالوس  می تواند بگوید( مردانزنان و ) نی موجود انسا

می . به نمایش می آورد کمبود راضمیر ناآگاه انسانی ب عد حال فالوس را به سان آن دالی در نظر بگیریم که در 

کمبود در و هم به سان دال   کمبود مطلوب توان او را ، من شما را به یاد آن می اندازم، همزمان به سان دال

خیالی بماند، به عنوان نماد قدرت مطلق  لوس می تواند، وقتی شخص در ساحتفا: درک و لمس کردمطلوب 

در عرصه ی نمادین بنگرد، آنگاه او  به دال تبدیل می شود،  خیالی؛ اما اگر فرد  او را در تقابل با فالوس باشد

.دالی که  بیش از هر چیزی مناسب برای این است که ب عد کمبود را در روان بشری حک و نقش ببندد  

 

این را _ ایجاد می کند این ب عد یا ساحت کمبود آن چیزی است که سدی در مقابل هر گونه امکان ارضا 

اگر که موجود انسانی مدخلی به سوی تمنامندی می خواهد . مطلوب کوچک آ نشان می دهد م عضل( بشخصه)

یا خوشی کامل و بی مرز  می تواند  چیزی چشم بپوشد  که آدمی ژوئیسانس داشته باشد، آنگاه او باید بر آن

و این را _ ی دهدراه بسوی این گذشت و چشم پوشی را نشان م سی است کهعملکرد فالو( دقیقا)و این .  بنامد

مشخص و تعیین می ( مترجم. محرومیت از فالوس یا ذکر)روانکاوی به سان قانون جهانشمول کستراسیون 

.کند  

 

،  می توان به _طرح می کنم نمایانه کامال قالببه شیوه  من اینجا_ ،باید از آن گذشت بکند که آدمی را آنچه

مادر ممنوعه، گذشت یا چشم پوشی از اینکه چیزی را چشم پوشی از : شیوه های مختلفی به نمایش گذاشت

چشم پوشی بر همه : اجمالی و سریع بگویم. نامیدیم( دینگ یا مطلوب مطلق) بازبیابیم که ما مطلوب گمشده 

اما چه چیزی  جای این . گیرندچیزهایی که می توانند به سان واالترین کاال یا موضوع مورد استفاده قرار ب

ن سرنوشت انسا ، زیرا این  بشخصه فریبا مطلق  را می گیرد؟ یک طمعه و وعده ی خوشیو  ژوئیسانس

او یک . است یا فالیک فالوسی و خوشی ژوئیسانسهمان وعده ی دروغین و این وعده ی فریبا ... سخنگو است

 :تبه شکل مستقیم قابل دستیابی نیس برای تمنا به قول معروف ع فالیکاست، زیرا تمت وعده ی فریبنده

عبور  فانتسم از بیراهه بردارد و بوجود اید که زبان را نیز در یعملیاتژوئیسانس تنها اجازه می دهد که توسط 

آن چیزی را ممکن سازد  که برای  می تواند ن به این معنا نیست که یک بیراهه یا راه انحرافیای. می کند

، ءپرداخت شونده برای این راه به سمت ارضااما بهای . ارضای جنسی شناخته شده است انسانها تحت نام

و  اینجا می تواند ترس: این استثمرات این ظرافت و  حساسیت . ، یک بهای طبیعی نیستهمانطور که گفتیم

...بروز بکند و نوک عارضه خویش را نشان بدهد اضطراب  
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لکان این . ف زن سخن گفتمعروحسادت به آلت مردانه ی فروید در این مورد از ترس کستراسیون مرد و از  

یک می توانیم کوتاه بگوییم،  چیزی که زن از روان درمانگر می خواهد،: را با یک شوخ چشمی تفسیر می کند

 را تحویل و نشان بدهد فقط برای اینکه یک مرد بهتری »او این را باز می کند،  و ،«اما». آلت مردانه بنامیم

من . یز در دورانش دوباره به تجربه یک مرز و حد تفکرش می رساندزن دقیقا آن چیزی است که لکان را ن! «

تئوری روانکاوی یک  از همان ابتدا برای نه ، زیرا سوال بدنبال سکسوالیته زنا«در دورانش» تاکید می کند

   1.خاری در وسطش استبوته ی سوال حاد است، او به سان 

 

وان در چگونه می ت:  نامیده می شود« تفاوت جنسی»مول سوال سوالی که بطور مع همان  شکل دقیقا به 

بر چه اساسی می توان آن : که چه چیزی یک مرد و یا یک زن است؟ یا بیان کرد مناسبت با ضمیر ناآگاه

اشاره به بیولوژی  نمی تواند در . نامیده می شود« سکسی روانیامر » یان و تشریح کرد که معموال چیزی را ب

می دانیم که که در ناآگاهی هیچگونه دالهای متفاوتی وجود ندارد  ما از زمان فروید  و  این زمینه کمکی بکند

تنها فالوس معروف می . حک و ثبت بکنیم حالت قرینه وار هکه اجازه بدهد، دو جنس یا جنسیت را بتوانیم ب

بی به بحث جواکه می تواند  یک منطقی می تواند شکل بگیرد ! روی  آن ماند، که بر روی آن، و تنها بر

.بدهدتفاوت جنسیتی   

 

به هیچ وجه نمی تواند  یک  چیز به این موضوع توجه شود که آدمیدر حین آن اما بایستی قبل از هر 

ما قبال به این . «که آنرا ندارند» بگذارد  در برابر گروهی « که آن را دارند» کسانی  یا گروه بندی کاتگوری

و هاشورزننده   یم که فالوس در عرصه روانی همیشه آن چیزی است که به حالت موربموضوع اشاره کرده ا

خاطر لکان در  به این. می کندو حک  را در پدیدارهای روانی وارد کمبود یعنی ب عد  حضور دارد، نسبت به آن

ه نوشتن یک و من زیر کلم) منطقی را بوجود آورد که اجازه نوشتن این را می داد  علم پی آن رفت که یک

ما این . می لنگد جنسیت در رابطه با فالوس هر چگونه و به چه شکل منحصربفردی که ، (اکید می کشمخط ت

  2.لکان می شناسیم جایگاه سکسی یا جنسی فرمولهای نام را تحت

 

در این  این است که لکان! و ما بایستی آن را در حافظه نگه داریم_ توجه است چیزی که اینجا برای ما مورد

وقتی شخص آنها را .  ه است، که هر دو منفی هستندآمدیا افوریسم  مسیر در نهایت به سوی دو گزینه گویی 

اقل ز هم حدبکند، باقبول  ه آنها را در معنای ظاهری و کالمیشان، و حتی اگر شخص ساده لوحانتکرار می کند

زن وجود » : یندنظر می آم که بظاهر کامال بی معنا بباقی می مانند، اگر که نخواهیم  بگویی نیشدار و آزاردهنده

.«رابطه ی جنسی وجود ندارد یا محال است» و « ندارد  

 

.در مورد هر فرمولی  چند کالم  

 

و مدرک . می توان نوشت کلمه خوب نمی توان این را گفت بلکه فقط به معنای دقیق: «3.زن وجود ندارد»

این بدان معناست که ما خویش را در عرصه ! بگویم باز کنم و بایستی آن را برایتان حرف به حرف: شاهدش

زیرا . نی در معنای آشنای آن روبرو نیستیمزبا و توصیف ما دیگر با یک بیانمی یابیم و  یک فرمول منطقیی 

واحد   و مقوله تحت یک مفهوم  نمایندگی اش بازنمودن و امکان د بلکهاینجا مشخصا جنسیت زنانه نفی نمی شو

اینجا هیچ عالمت . عمومی داشته باشد حقانیت که حال درخواست( از زن)واحد فهومی ، منفی و رد می شود

!  بیافرینیمرا « زن »بتوانیم   کرد و از آنها  زنان را جمع آوری همه ه بتوان زیر عالمت او شخصیتی نیست ک

نزد مرد اما  ما (. مترجم. بسان یک جنسیت کلی وجود دارند نه زن مختلف و متفاوت زنان یعنی نزد لکان ) 

تش تحت برای یک مرد ناممکن است که خویش را از تابعیت و اطاع:  یک چنین عالمت مشخصه ای داریم

یا ر این محیط تمتع به ماندن د و مقید محدود همه ی مردان کامال: خالص بکند یا فالیک کارکرد فالوسی

از . آنها می توانند، به عقیده لکان، تا حدودی از این محیط خارج شوند! اما زنان نه .هستند ژوئیسانس فالیکی

او کامال  که: است و این به این معناست« 4.همه چیز_ نه /کامل_ نه» آنرو لکان در مورد زن می گوید که او 

زم تمتع فالوسی الرا که تحت نگاه خیره  و ژوئیسانس خش از تمتعاین ب. ستتحت قید و بند کارکرد فالوسی نی

را زی. درباره اش حرف می زنیم هما دوبار. می نامد «ژوئیسانس تکمیلی/ تمتع  پیوستی»نیست رخ بدهد، لکان 
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دقیقتر بررسی می کند و ما این را در مرحله بعدی بحثمان نشان می « (بازهم )انکور »آنرا لکان در سمینار 

.دهیم  

 

می خواهد بگوید، این است که این عدم قرینگی « 1.رابطه ی جنسی محال است» که فرمول دومی یعنی  آنچه

با توجه _ !منطقی مفهوم« معنای»نم، در و من دوباره تاکید می ک _را  رابطه ای گونه هربنیادین میان جنسیتها 

ه های تمتع شان نیست  و شیو درکه تعریف و تبین شان قابل ثبت و ک) دو جنسیت یا همه گیری  با تمامیت

این دو جنس یا جنسیت نمی توانند بهیچوجه . نفی می کند، منع می کند  (بنابراین  همسنج و هم اندازه نیست 

  ....9.یعنی به یک  یگانگی جنسی دست یابند. شوند هیکی و یگان

 

ی جنسی حول آن می چرخد،  چیزی که رابطه آن: چیزی که ما بنابراین باید بخاطر بسپاریم این است که

با یک  ، او همیشه در رابطهنظم لنگان بودن، در اکاملی حرکت می کند، در نظم تصادفی بودنهمیشه در نظم ن

این مطمئنا مانع از آن نخواهد شد که دنیا همچنان . این سرنوشت موجود زبانمند است_ است طمعه ی فریبنده

 دقیقا و. نی بدنبال چیزی دیگر، بدنبال چیزی نو درخواست می کندبه چرخش اش ادامه دهد، اما او در هر زما

ازینرو برای مثال حتی بهترین رابطه ی اروتیکی یا بهترین  ) .ما به عشق برمی خوریم هاینجا دوبار

همانطور که هر عشقی مرتب مجبور . ماجراجویی سکسی  پس از مدتی بیشتر می طلبد، عشق را می طلبد

اینکه بخواهیم بخودمان بگوییم نخواه و قانع باش، خودش به طلب جدیدی تبدیل می شود و . است بیشتر بخواهد

(مترجم. مرتب بیشتر باید به خودمان بگوییم قانع باش  

 

 

:ادبیات  

 

. و آن را یک فانتسم مردانه می خواندلت مردانه ی فروید را نقد و نفی می کنند لکان این تئوری حسادت به آ/ 5

ه داشته باشند و به این خاطر مرتب یا در خیال آلت خویش را لت مردانتنها مردها می توانند حسادت به آ اینکه

خیالی  زیرا نمی بینند که آنچه مقایسه می کنند فالوس. خیالی مقایسه می کنندمرد ایده ال و لت مرد دیگر یا با آ

همانطور که دقیقا درگیری با ژوئیسانس زنانه نگاه لکان را از جمله به جاهایی می کشاند که . لتشاناست و نه آ

زیرا برای فروید نیز بقول خودش زن موجودی معماوار بود و چیزی که نمی . فروید ناتوان از ورود به آن بود

کان بایستی با او بیشتر درگیر پس چه عجب که همین مشکل با بحث عشق نزد فروید بود و جایی که ل. فهمید

اینگونه « مقدماتی بر روانکاوی لکان»پیوند عشق و زن را می توان بقول دکتر موللی در کتاب . می شد

تعریف کرد که اگر مرد موجودی تمنامند است زیرا در بخش نمادین قرار دارد، اما زن جدا از بخش نمادین 

خاطر بخش مردانه یعنی اگر ما انسانها ب. رصه ی عشق استکه عدارای بخشی غیر نمادین و شیداوار است 

رزومندیم و بدنبال محبوبی گمشده می جوییم که هیچگاه بدست نمی اوریم و اینگونه مرتب خویش تمنامند و آ

خط می خوریم و تحول می یابیم و واقعیتمان یا روایاتمان از عشق و زندگی و علم تحول می یابد، آنگاه بخش 

.بخشی است که به ما امکان می دهد عشق و شیدایی را لمس بکنیم زنانه ی ما  

اینکه مرد تنها می تواند به ژوئیسانس فالوسی دست یابد اما زن هم . مرد به عنوان فالوس داشتن و زن فالوس بودن/  7

ان شیدایی که هم« ژوئیسانس غیر»به ژوئیسانس فالوسی که معطوف به جزیی از تن معشوق و دیگری است و نیز به 

طبیعی است که منظور مرد یا زن فیزیکی نیست بلکه . ترزای مقدس و شوریدگی یک عارفی چو موالنا و حافظ است

روانکاوی لکان هیچ ارجاع  زیرا در عرصه ی جنسیت برای. جوانب مردانه و زنانه ی درون هر انسانی است

چیزی که طبیعتا می توان با برخی  نظرات جدید . تژیک وجود ندارد که بتواند بگوید مرد چیست و زن چیسفیزیولو

همانطور که این نظرات نوین در مورد حضور تفاوتهای جنسیتی . علوم نویروبیولوژیک تا حدودی به نقد کشیده شود

.میان زن و مرد در مغز و غیره را می توان توسط این نگاه روانکاونه به نقد متقابل کشید  

3 / «LA Femme n’existe pas»/«DIE Frau existiert nicht 

4 / «pastoute»/nicht-ganz/nicht-alle 
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1/ «Il n’y a pas de rapport sexuel»/«Es gibt kein sexuelles Verhältnis  

زیرا حتی در بهترین رابطه ی جنسی نیز ثمره ی رابطه یا ارگاسم برای دو پارتنر جنسی همیشه معانی متفاوت دارد /  9

همانطور که اینجا مرتب تصورات و خیاالت جنسیتی متفاوت و سوءتفاهمها نقش . نمی تواند بوجود ایدو ارزش واحدی 

طبیعتا بایستی این  گزاره ی لکانی را  .«رابطه ی جنسی یک رابطه ی جنسیتی است»ازینرو بقول لکان . بازی می کنند

آنچه »ا حتی دقیقتر به این شیوه بیان می کند که که رابطه ی جنسی وجود ندارد همانطور که نویسنده می گوید، و بعده

نه به معنای نفی خوشی و انباز جنسی، نه . ،  به عنوان یک گزاره ی منطقی فهمید«وجود دارد عدم رابطه جنسی است

بلکه به این معنا که خوشی و کامجویی جنسی که  ؛به عنوان نگاهی پرهیزکارانه و مرتاضی که نفی نظریه لکان است

همی از عشق و رابطه ی میان دو پارتنر از هر نوع دگرجنس گرایانه یا همجنس گرایانه، سادیستی یا مازوخیستی جزو م

زیرا در درون تخت نیز به زعم ژیژک همیشه نفر سومی . و غیره است، همیشه با یک ناکامی بنیادین همراه است

دین است که باعث می شود هیچگاه دو طرف و میل و حضور دارد که همان قانون یا نام پدر، کستراسیون یا فالوس نما

.خواستهایشان با هم یکی نشود و همیشه یک جایش بلنگد تا تحول یابد و مرتب بیشتر بطلبد  
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:پنجم مرحله ی  

 

 عشق به سان جانشین

 

آن  با حضارش سخن می گوید و یک جهش فکری _ لکان در محراب سنت .  هستیم 5627ما حال در سال  

 واقع با دیوارها سخن نمی گوید و یا او دراو از خویش می پرسد که آ.  می کندعجیب و غریب را فرمول بندی 

شخص او بشخصه  یا رفلکس یا شنوندگان او فقط بازتاب صدایش از طرف این دیوارها را به عنوان بازتابآ

هم در یکی از متون سمینار می رود که قبل از این  5.او ازینرو به سراغ شعری از انتونین تودال. می پندارندن

:یک بار  به عنوان  انگیزه و سرمتن بحث مطرح کرده بود« اکتریتس»  

 

مرد و عشق میان   

.زن قرار دارد  

مرد و زن میان  

.دارد یک دنیا قرار  

د و دنیامر میان  

.دارد یک دیوار قرار  

 

اما در . تبرای یک درگیری نو با سوال عشق نمایان ساخشعر خویش را به عنوان مقدمه ایی  و در عمل این

از یکی از  این  نوواژه. نوشت« مور(آ)» را به شکل عجیب « مور یا عشقآ»این روز لکان کلمه ی 

اما این شیوه نگارش کلمه به لکان امکان می . گرفته بود که دچار توهمات جنون امیز بود بیمارانش سرچشمه

کوچک در پرانتز تاکید می کیرد که عشق نیز « آ »او با این . همزمان بیان بکند داد که چیزهای مختلفی را

او . عشق می کند حثلکان کمبود و کستراسیون را وارد بو اینگونه ه به یک ابژه کوچک آ وابسته است همیش

یا آنطور _ «چیزی رخ نمی دهد»مرد و زن تاکید می کرد که میان  اصرار و همچنین دوباره بر این امر مسلم

و همچنین دیوار  یک بار دیوار زبان: بعله، حتی دوتا دیوار. ن دو یک دیوار قرار داردمیان آ:  که می گفت

« 7.موریور»: نگاه او اضافه می کند که می توان این واژه را به شیوه ایی دیگر نوشتآ. رابطه ی جنسی_ عدم

 یعنی_ «4.تخت مرگ/ مووریور»و بنابراین به نارسیسم است و هم به « 3.ینهآ/تصویر»که هم اشاره ایی به ) 

.(است رانش مرگ اشاره به  

 

پس از آنکه دوباره پرانتزش را از )« امور» درست ما می توانیم سریع به این اشاره بکنیم که شیوه نگارش

دوباره  دنبال می شود و سوال عشق به عنوان چنین سوالی « انکور» عد در مسیر سمینار چند ماه ب( دست داد

از طرف ( لتر)تبدیل می شود، به نامه  القبا به حرف« امور». در مرکز سخنان لکان دوباره نمایان می شود

و این اشاره به آن _ می نویسد« 9.روان/آمه»مانند کلمه _ «1.آموور»مه را به شکل امور؛ اما  لکان این کل

.بوجود می اورد (زاین) می کند که او اینجا، همانطور که ما خواهیم دید، یک پیوندی با زبان هستی  

 

 

لکان در مورد عشق  ، یکی دیگر از ماکسیم و قاعده های«انکور»برای سمینار  در همان سال، به عنوان مقدمه

هدیه می گردد  اینجا دوباره موضوع حول. ایدبوجود می ( فورتونا)به عنوان یک شانس، به عنوان نیک بختی 

» : ه شودفهمید « دمی نداردبخشیدن چیزی که آ » به عنوان یک ترقی فرمول قبلی و این فرمول نو می تواند

 .«2 !که من به تو هدیده می کنم، زیرا این آن نیستنی من از تو می خواهم که تو آن چیزی را از من رد بک

پانویس به  ) .را می یابیم« آمور»همان ابژه آ است و ما دوباره همان اشاره به واژه  (مترجم. گمشده) آن چیز

(مراجعه کنید ی بعد صحفه در نویسنده  
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اما . حول محور عشق می چرخدمی اید، سمینار بیستم لکان، که دوباره به « (باز هم) انکور»سپس سمینار 

لکان  ،با شکوفه های تقریبا سوررئالیستی تزیین شده و در این سمینار سنگین. تنها بدور حول عشق نمی گردد

موضوع زن، موضوع خدا، موضوعات جسم، امر واقع : موضوعات مختلفی را به هم پیوند می زند و می بافد

.و ژوئیسانس  

 

که امر جنسی نزد  این اندیشه توقف کردیم باال طرح می کردیم، ما در نزد موقعی که سوال ژوئیسانس را در

اما همچنین توانستیم ببینیم که لکان از طریق  .همپیوند است ی با عملکرد فالیکمرد و نزد زن به شکل تنگاتنگ

 فالیک در بند این عملکرد کند که در واقع مردها تمام و کمالتوانست عنوان ب« دزن وجود ندار» گزاره 

زن نه » ازین منظر آنگاه این گزاره نتیجه می گیرد که . یندنمی توانند کامل به انقیادش در آ هستند، اما زنان

 کرد فالیکزن کامال در بند عمل» : گزاره ایی که دوباره تکمیل می شود توسط. است« نه همه چیز/کامل

، یعنی نمادین در می رود فالیک یا دن توسط امربویسانس را، که از در انقیاد لکان این بخش از ژوئ. «نیست

همه /تمامیت گیری»به معنای در تفاوت بودن با _ نامیده بود،  «ژوئیسانس مکمل »بنام  تکمیلی را  این بخش

.وجود نداردگرایی  همه گیری یا تمامیتجنسیتها یا روابط جنسیتی نزد . :زیرا_ بایستی فهمیده شود« یگیر  

 

یعنی . را چگونه باید بفهمییم فالوسی امر« فراسوی»که این حالت  بوجود می اید، این استسوالی که حال 

قبل از اینکه اینجا ما جلوتر برویم، باید یک . است و فالیک ژوئیسانسی که فراسوی ساحت نمادیندر پی سوال 

ر برای همه بود و پردردس سوال ژوئیسانس زنانه یک سوال حاد کلمه در مورد آن دوران گفته شود، که در آن

مربوط به زن  در آن بخش که: کرده بود شکایت نیز فروید در این مورد حتی .برای روانکاوان و بیش از همه

 خیلی سخت قابل فهمی شیوه  در این زمینه  به و دانش ما کاری ابزاربا تواضع می گوید،  فروید است،

 ».مطرح می شوداین سوال  در رابطه  با ژوئیسانس زنانه  زنی لکان  و برای. تر می شودو حفره دار ترتاریک

ی توانند بدانند، و درباره اش نم از آن چیزی که زنان حس و لمس می کنند، بدون آنکه یژوئیسانس این

.«جلویشان زانو بزند و از انان التماس بکند چیزی بگویند، حتی اگر آدم  

 

 ژوییسانس و خوشی جنسی. را مشغول کرده بودفراسوی امر نمادین او  یا سرخوشی ژوئیسانس دقیقا این

در ارتباط با ژوئیسانس فالوسی  دیده می  این خوشی جنسی.  یسی برای او مشکلی را ایجاد نمی کردکلیتور

اما در مورد  ژوئیسانس واژنی چگونه . (مترجم. تناسلی )یک عضو  یعنی در ارتباط با ژوئیسانس توسط. شد

متناسب با این نام باشد، زیرا سخن از  یا عضو تناسلی که جنسی می کند؟ یک ژوئیسانس بدون یک ارگانعمل 

آنجا  .همه می دانیم بدون هیچ سلول عصبی یا تحریک عصبی استمادگی یا واژنی است که همانطور که 

« در همسایگی رحم ارگاسم »خوب   البته  دست می یابد؟ و سرخوشی جنسی رد به ژوئیسانسچطور ف

، همچنین یک نقطه ی جی، که اما هیچکس از او رانچسکو دولتوی عزیز هم وجود داشتمعروف از طرف ف

تحلیالت و اختالف توجه  بود که در مرکز جی   ی اما دقیقا این نقطه. انتظار نداشت که بتواند معما را حل بکند

.هر چه بیشتر قرار می گرفت ی آن زماننظرها  

 

_______  

نکته جالب این است که لکان از گره برومه ایی ابتدا توسط دختر :  اینجا یک داستان کوتاه: پانویس نویسنده

من از تو می طلبم که چیزی را از من  رد  بکنی که بتو هدیه » یکی از دوستان زنش قبل از جلسه ی گزاره 

د که با یکدیگر آنچنان پیوند خورده اند که هستن( یا بیشتر)گره برومه ایی همان سه حلقه . می شنود «می کنم

. اگر فردی یکی از آنها را، هر کدام را، بیرون بکشد، تمامی همپیوندی بهم می ریزد و حلقه ها جدا می شوند

مثل حلقه ایی » لکان سریع عالقه به این گره برومه ایی نشان می دهد و توضیح می دهد که این لحظه برای او 

او اینجا واقعا به یک ابزار کار ریاضی گونه دست . «می خورد، برایش جلوه کرده است که دقیقا به انگشت

یافت که به او امکان داد چیزهایی را به نگارش در اورد که در آنزمان در حال کار کردن بر روی آنها بود، 

را گفت، انگاه او این یک ماه بعد از آنکه او این . یعنی پیوند تنگاتنگ میان سه ساحت واقع، نمادین و خیالی

که چیزی را از / من از تو تقاضا می کنم» :فرمول باال را توسط سه حلقه گره برومه ایی مفهوم سازی می کند

. «.که من به تو هدیه می کنم/ من رد بکنی  
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با این ژوئیسانس . به وسط بحث انداخت دند که لکان با ژوئیسانس تکمیلی اشاینها بنابراین سواالتی بو

بایستی این (. بزرگ با یک آ )را داد « تمتع دیگری بزرگ/ ژوئیسانس غیر»که او به آن نام  « فراسوی»

یا غیر به عنوان محل زبان  بزرگ ابتدا منظورش دیگری. را حداقل در دو معنا فهمید« دیگری بزرگ، غیر»

برای هر سوژه ایی در ورودی به سوی ژوئیسانس از طریق : و واقعا_ ماین را ما قبال توضیح داده ای_ است

موضوع حول سپس، در مورد دوم، . اه دیگری بزرگ از او پرسیده می شودسوالی باز می شود که از جایگ

مطلق ، یا  غیر 8. جنسیت متفاوت و دگراز جهاتی از زن  لکان. معروف می گردد این ژوئیسانس تکمیلی

این ژوئیسانس غیر را  بر طبق مدل موپاسان او حتی تا انجا پیش می رود که _  فریندرا می ا جنسیت

.ترسیم بکند و بنامد«  50.خارج از سکس » به عنوان  «6.هورال»  

 

پس چه چیزی می توان در مورد این ژوئیسانس گفت که لکان در موردش اذعان می کند که زنان می توانند او  

این دلیل نیست وقتی آنها چیزی در موردش نمی گویند، شاید به  ؟بدون آنکه از او بدانند را حس و لمس بکنند،

، لکه، به عنوان یک نتیجه گیری حدس و گمان وارخویش را بر رویش می بندند، بکه آنها درهای درک و حس 

که نه ناگفتنی  بلکه ساختاری؟ چیزی  به خاطر دالیل توان درباره اش سخنی گفت و البته نمی شاید برای اینکه

. اره اش بدانددمی چیزی دربه قابل حس کردن است، بدون اینکه آاست، چیزی ک غیرقابل توصیف و بیان

حل با آن م_ در ارتباط است (بزرگ ) بزرگ زنان در رابطه با  سوال کمبود در دیگری چیزی که با کشش

گرفته است، می تواند شکوفه نسرچشمه  فالیکاز ژوئیسانس چیزی که  نغیر قابل ارضایی، که در آنجا آ

 بزند؟

 

گفتمان عارف : مبا اینحال اینجا نیز یک در ورودی و راه حلی وجود دارد که ما قبال کوتاه به آن اشاره کرده ای

و ) از برنینی می یابد  «ترزای مقدس»  شیدایی مجسمه ی کاملش را لکان در یا صوفی، که تبلور و اجرای

مثل عکس باال و تیتر این ». را تزیین می کرد« انکور»صحفه ی اول سمینار   عکسش ی دانیدهمانطور که م

پیش می رود  لکان حتی تا آنجا. کرویس فان از یوهانس« شب تاریک »؛ اما همچنین در («از مترجم. کتابچه

طبق نظر او، ایمانش به عارفان بزرگ ببیند و این بایستی، بر وارث و توالی را به سان « اکریتس»نار که سمی

آیا لکان یک . است« و تکمیلی اضافی» ژوئیسانسی که . سازد مستدل و مستحکم این ژوئیسانس ناب زنانه را

» سخن می گوید که « این مردانی »از  نها بشمارد،ه او خویش را جزو آعارف بزرگ است؟ اما قبل از اینک

.«جود دارداین و» : و مصممانه می گوید« همچنین زنان هستند  

 

 عشق ناب» : حال به ما به مادام گویون گوش بدهیم که تجارب عارفانه اش را فنلون با دقت همراهی کرده بود

تردیدی به عنوان ژوئیسانس در معنای  هیچ و در این کانتکست و زمینه می توان مقوله عشق ناب را بدون) 

عشق ناب،  مادام ، .(از برنینی بخوبی دیدترزای مقدس  چهره ی این عشق ناب را می توان در: فهمیدمدرنش 

 ، از یک سرشت و طبیعتی است که فقط  برای کسانی قابل لمس و درک می شود که او را حسگیون می گوید

، نمی تواند هیچگاه واقعا بسنجد که این عشق هر کسی که کامال از این عشق مملو نشده است... بکند و لمس

 چیزهایی که می توان از تاثیرات عشق کامال نابآن  ....ق چه چیزهایی  می تواند باشدلمس شده قادر به خل

 او د، بلکهنشده باش ه نمی شود که در این عشق ذوب و حلفهمید و لخت گفت، نه تنها از طرف کسی یا فردی

«.اغلب شوکه خواهد شد حتی  

 

افتاده بود  الهیات خویش به لرزه و شوک نان در دانشچ 5986و می توان خوب تصور کرد که فنلون در سال 

چگونه بایستی این ژوئیسانس را با :  دچار شده بود و شوک که لکان در تئوری روانکاوانه اش به این لرزش

بکنند، جایی که بایستی ابتدا آن را تجربه می کردند تا   و تحلیل موجود آنالیز آنزمان کمک تنها علم الهیات

هر و م  طرف ژوییسانس   از یک :اعتراف می کند فهمند؟ لکان به لرزش و منقلب شدنشاقعا آن را ببتوانند و

نمی  ژوئیسانس فالیکاز مسیر   عبور زاو بج ر خویش حمل می کند که راهی برایآن سوراخی را د عالمت
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و  چیزی را حکایتما  تحقق می شود که می توانست شاید برایاینجا چیزی م شاید از طرف دیگر. گذارد

در ژوئیسانس حضور داشت؟ ه عنوان یک نقطه ی ضعف یا  شکافیکه تا به امروز ب توضیح بدهد   

 

مرزی را لمس بکند که هر دیسکورسی  می توانست شاید آن لبه یا خطی« فراسوی»، این ژوییسانس چیز این

 بدون  صاف کاری خالصانه و به شیوه لکانی بخواهیم  مرزی که اگر ه ی انسانها به آن می رسد، خطدربار

. خصلت و حالت  امر واقع را تشکیل می دهدند که  می ک و ثابت مرزی را تایید خط و آن حاشیه: تشریح بکنیم

و خط مرز دمی واقعا بر لبه آآنگاه  (. امر واقع چیز ناممکن است: یکی از تبیین های ساحت واقع این است)

به از خودبیخودشدن  . است مسحورکننده و هراسناکیر قابل بیان، غ برای هر انسانی امر واقع می رسد که

.11 می تواند بوجود اوردکه فقط هول  و اضطراب  می رسد هنگام رویارویی با این ژوئیسانس ساکتی سوژه  

 

کار  از عشق سخن بگوید؟ او این موضوعه چیزی لکان را به آن وادار می کند که حال در رابطه با این اما چ

دمی وقتی آ: را از عشق جدا می کندژوئیسانس  نشکار و روشه یک ادعای جدید انجام می دهد و آبوسیلرا 

که عشق بر سر  یینجادقیقا آ. آنگاه موضوع سکس در میان نیست عشق می ورزد، لکان توضیح می دهد،

ن می دهد که همیشه رابطه ی جنسی خویش را به سان چیزی نشا آنجا آنگاهجایش می نشیند و نمایان می شود، 

جانشینی برای عشق، و این تز جدید اوست، در پی ایجاد . در ارتباط با یک شکست، یک ناکامی، قرار دارد

این وحدت و یگانگی را یکی بیافریند،  نجایی که سکس نمی تواند از دوتاآ آیا عشق می تواند، .این ناکامی است

 بوجود اورد؟

 

. لکان از جهاتی دوباره به نقطه شروع حرکتش می رسد غافلگیرکننده است، زیرا می توان گفت که این تحول

و لکان در یک فرمول منفی توضیح می ! عشق یک عالمت می شود: می افریند زبانی او از عشق یک عالمت

دهد که این عالمت ژوئیسانس دیگری بزرگ نیست، همچنین ژوییسانس جسم نیست که این دیگری بزرگ را 

مثل یک پژواک به گوش می خورد، و ارزش آن را دارد که « (بازهم)انکور »حال تیتر . ن می سازدنمادی

از یکسو ژوییسانس  _فهمید ژوییسانس و شکاف ین تیتر را به عنوان گسستمی توان ا: اینجا دمی توقف بکنیم

طلب، طلبی  به عنوان _به عنوان انکور یا باز هم از سوی دیگر و_  تبلور جسمی ژوئیسانس یا« جسم_در» 

، نام خاص این عیب و اشتباهی انکور لکان می گوید .!ز هم، یکبار دیگربا: که می خواهد مرتب تکرار  شود

.است که از آنجا در  دیگری بزرگ طلب  عشق آغاز می شود  

 

ابتدا . گفتم و این بازگشت را تحت موارد مختلفی می بینم من از یک بازگشت به سوی نقطه ی شروع سخن

این عالمتی که توسط دال لکانی از جایگاهش اخراج و پس زده _ بینیم را میزبانی عالمت  اینجا ما بازگشت

 ه اش اینطور گفته بودیم که در پسقرار داریم که دربار و اولیه دوما ما دوباره در یک لحظه ی اصلی. شده بود

خیلی سریع چیزی مشتاقانه طلبیده می ( التماس و درخواستی که از درون نیاز زاییده شده است)التماس نوزاد 

شروع به حرکت  بروز کرده و از اینجا تمامی دیالکتیک تمنامندی. شود که یک نشانه و عالمت از عشق است

 دوباره که طلب بدنبال عشقآنجایی برسد دوباره دور زده می شود تا  دوباره به و اینگونه کل دایره  .می کند

  .بازیافت می شود، یکبار دیگر و یکبار دیگر

 

موقع لکان می همچنین یک لحظه ی سومی نیز وجود دارد که دوباره ما را به زمانی برمی گرداند که در آن 

و عشق چنان به سوی هستی . می گرداندبر به سوی هستی رومطلوب و محبوب فراسوی گفت که عشق 

دمی در زبان اینگونه عشق ه لکان بشدت تاسف می خورد، وقتی آشده است ک معطوف و میزانبزرگ  دیگری

 ست داشت که بگویند،لکان بیشتر دو. را فرمول بندی می کند و بیان می کند که شخص کسی را دوست دارد

که می گویند، او کتکش  من زنی را دوست دارم، همانطور: به جای اینکه بگوید. 5.دم به کسی دوست داردآ

این چیز است که عشق  به سوی روان و جان نظاره می کند و  یا این سخن او یک تاکید طعنه زننده آ. می زند

ایجاد حرف به قبل از دوست داشتن،  منظور لکان از آوردن) ؟(من کتکش می زنم)امر جنسی به سوی جسم 

وق همیشه به یک هیچی و خالیی، به هستی یا حضور خالیی است که حاصل این است که عشق فرای معش

زاین اشاره می کند و به این خاطر معشوق همیشه اشاره ایی به این هستی غیرقابل فهم یا جاودانگی غیر قابل 

معشوق را ازینرو نمی توان هیچگاه کامل در آغوش گرفت یا  کامل با او خوابید و به او عشق . دستیابی است
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او معشوق را کامل لخت می بیند  خیال می کند اینکه. از وهم و خیال امر جنسی است چیزی که  بخشی. ورزید

(مترجم. و می چشد  

 

را اینگونه می توان فهمید  که گویی او از قلمرو عالیم زبانی « 57.اایمر » جان و روان با این وجود این

و بدون شک این توضیح . «53.دادن عالمت، به کسی عالمت زدن»  ، دقیقا مانند «ایمر ا»: شده باشدبرداشت 

که چیزی را به عنوان چیزی تبیین شده است  زبانی عالمت . یک پژواکی از تفاوت میان عالمت و دال است

نمایندگی شده « شخص »ن وجه شد که چه چیزی ایمت اما لکان سریع. نمایندگی می کند کسی یا شخصیبرای 

اما دود بعله  .«دود بدون آتش ممکن نیست» معموال می گوییم :  کنداو مثالی را انتخاب می . را نابود می کند

دود حضور  یک سوژه . عالمتی برای یک سیگارکش باشد می تواند ،است یک آتش همان اندازه که عالمت

آنگاه یک معنای عالمت . دودکننده را برای سوژه ایی دیگر سیگنال و عالمت می دهد که به او نگاه می کند

برای سوژه دیگر به عمد آنگاه او  آن چیزی خواهد بود که در عشق یک سوژه . اوت می تواند بگیردکامال متف

.نمایندگی می کند  

 

هر بار که می خواهد درباره . می ماندباقی  دوپهلو در رابطه با عشق  این برداشت دوباره  بنابراین نزد لکان

او موجودات سخنگو :  یک مثال. گویی زهرخند و تمسخر نیز همراهش می آید ی عشق سخن بگوید، همزمان

این برای  د،نموفق می شو لنگان لنگان و پاکشان» یا  حتی . «.نداو تعقیبشان می ک. را پریشان می کند

، «با این حال ضروری است». «بیافرینندرا  یا حضور اندک سایه ی یک زندگیاحساسی که عشق می نامیم،  

«.دست یابندبازتولید جسم ها  احساس سرانجام  بهکه از طریق » او  اضافه می کند،   

 

  اما این موضوع باقی می ماند که نزد لکان همیشه در پشت صحنه حدس و گمان  معروف و ناممکن یک

رزومندی ا آتمنا ی فرمول عارفانه  به شکل غیر قابل حذفی باقی می ماند، وقتی او از رابطه ی میان عشق با

ژاک لبرون به . تعشق اجازه نزدیکی به چیزی را می دهد که به شکل دیگری قابل بیان نیس. سخن می گوید

ورد، اما باید از آن حذر کرد بیا در اردمی همیشه قادر به این است، حدس و گمانی را به نوشتیاد می اورد که آ

این . غیر عقالنی رد بکنیم چیز یا از طرف دیگر به عنوانو را از یکسو به سان ایجاب گرایی  بپنداریم و ا که 

. ن ابزار دیالکتیک در خویش پنهان می کندرا به سا فشرده و هولناک یک فیگور سخنور حدس و گمان قدرت

یگر فرد نمی تواند د»که  مان لکان را به نقطه ایی بکشاندکه این حدس و گ می تواند اینگونه همیشه پیش بیاید

.«متناقض سخن بگویدنکه د، بدون آچیزی بگوی  

 

فلسفه چیزی جز این کار نمی کند و روانکاوی نیز کار  :از عشق سخن گفتن» :لکان می گوید به اینخاطر نیز

است که از عشق  این فاکت یا واقعیت..... چیزی که گفتمان روانکاوی می اورد» یا .  «دنبال می کندانها را 

اما او  این نظر را  تاکید و  در کنارش. «.با خویش می اورد یا سرخوشیگفتن بشخصه یک ژوئیسانس  سخن

اگر : اما در هر صورت. «نمی تواند بزبان بیاوردمطمئنا »  را عشقدمی آ همزمان سنگ حک می کند که در

و ، باز این موضوع تغییری در آن نمی دهد که عشق خویش را توضیح نمی توانیم درباره اش  سخن بگوییم

این جمع بندی . «او مجبور به این است و این درامای اوست ». و به نوشتار تبدیل می کند نمایان می سازد

3.نهایی لکان در این بحث است  

 

در عشق . کتابت یا نوشتار: وجود دارد و گفتار زبان بجز سخن گفتن یک تاثیر اضافه یا تکمیلی زیرا در نهایت

نامه ی عشق، نامه ی جان و روان  ،:می نویسدو لکان دوباره طنزامیز _ جود داردهمچنین نامه ی عاشقانه و

دمی با کمی جدیت قادر به تنها چیزی است که آ »می کند که نامه ی عاشقانه  در انتها او اقرار. «دیوار به

(پانویس نویسنده) .«انجامش است  

 

:ادبیات  

 

با جورج باروک، پیکاسو، پیر روردی و ژک او . نویسنده، شاعر و رمانتیکر/  5635. نتوین تودالآ/ 5

.پرورت همکاری می کرد  
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2- muroir 

3- «miroir/ Spiegel» 

4- mouroir/ Sterbehospiz 

5- Âmour 

6- âme / Seele 

7- „Ich verlange von dir, dass du von mir das zurückweist, 

was ich dir anbiete, weil: das ist es nicht! 

8- l’Autre sexe 

9- Horla 

10- „Horsexe“/„Außerhalb-des-Sex 

 

ساحت رئال یا امر واقع هیچگاه مستقیم . ساحت رئال یا امر واقع مرز واقعیت نمادین و روایتهای ماست/ 55

می شود که برای مثال ما با  است و حضورش همیشه وقتی حس و لمس او کویر واقعیت. قابل لمس نیست

یعنی یک شکل بروزش به حالت کابوس است و بی زبان . ویش روبرو می شویشکست واقعیت و باورهای خ

از طرف دیگر او دقیقا چون مرز هر کالم و روایت و واقعیتی است، غیر قابل بیان است، محل . شدن،فلج شدن

چیزی که مثال عارفانی مثل موالنا و حافظ از آن . است« سرخوشی محض و شیدایی محضژوئیسانس و  »

یا می تواند به حالت یک تمتع سادیستی و  . ویند و در معنای لکانی محل ژوئیسانس زنانه استسخن می گ

همانطور که ساحت رئال و این شیدایی مرتب در .مازوخیستی خشن و بدون مرز و تا به حدمرگ بروز بکند

لکان . ن می گویداز دو لکان سخ«  ارگان بدون اندام» ژیژک در کتاب . نگاه لکان قویتر و  مهمتر می شود

برای این لکان نمادین ساحت رئال مرز تاریک و غیر قابل . است« لکان کستراسیون»اولیه یا لکان جوان که 

لکان » دوم لکان بعدی یا  . همان کویری است که نمی توان از آن عبور کرد. نوشتن واقعیت نمادین ماست

محلی می شود برای میل تکرار « ژوئیسانسشساحت رئال و سرخوشی و »که برایش حال «  پساکستراسیون

تحول ساحت نمادین فریند زیرا باعث اری که مرتب تفاوت می طلبد و می آتکر. جاودانه و شوریده وار زندگی

ه و به معنای تکرار جاودان را می توان اینجاست که تیتر انکور لکان. او افریده می شود می شود که بدور

. که این بار مرتب می خواهد چیزی نو و سرخوشی نو و روایتی نو بیافریندد بازگشت جاودانه نیچه ایی دی

همانطور که حال ابژه کوچک آ به عنوان حلقه ی چهارم در مرکز سه حلقه ی برومه ایی قرار می گیرد و 

زیرا ازین ببعد بخشی . باعث می شود که اهمیت این شور و شیدایی در انسان  و زندگی بشری بیشتر شود

« سینتهوم»نکه غیر قابل مفهوم و حتی احمقانه است، یک اوار در انسان و سوژه است که با آوشانه و شیدسرخ

.او است« تکینگی»است اما او همزمان پایه و اساس آزادی انسان و   

 

12- „aimer à“ 

13- „faire signe à“/„jemandem ein Zeichen machen 
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:مرحله ی ششم  

 مورا 

 

وردن المانهای تببین کننده ی مفاهیم همه ی این تالشها برای به نمایش آمطمئنا شما متوجه شده اید که در میان 

وجود دارد که من تا کنون از تبیین و تفسیرش  یا عنصر مختلف لکانی، که من اینجا بکار برده ام، یک المان

در این  تا این بخش ی کوچک، من سخن خودم رابه استثنای یک اشاره (. ساحت رئال)امر واقع : حذر کرده ام

این نام را لکان به . است« امر ناممکن»یکی از نامهای امر واقع  که بگویم  مورد فقط محدود به این کردم

رئال، توسط / خیالی/نمادینسه گانه  در بخش اول کارش ساحت. م و پایانی کارش دادساحت رئال در بخش دو

ان اندازه فضا و مکان هر چه بیشتر تئوری لکان مستحکمتر شد، به هم. ت می شددالها و ساحت نمادین حکوم

ساحت سه گانه حال . واقع اکنون هر چه بیشتر مهم شونده  اشغال کرد امر این ساحت رئال یابیشتری را 

  1.(پانویس نویسنده) خیالی/نمادین/رئال  :اینگونه نوشته می شد

 

( خرینشدر سه سمینار آ) الش از طرف لکان خرین تمی روم، زیرا اینجا آ اگر حال من به سراغ ساحت رئال

خرین تالش است تا شاید هم آ) ون بکشد و وهم بیر تا بتواند عشق را از نظم و ساختار خیال باطل قرار دارد، 

بل لمس عشق امر واقع را قا» ید، می گو او و اینگونه بیانگارد که گویی، همانطور که( عشق را نجات بدهد؟

با .  قابل تحقق است ناممکن  ،!، می توان اینجا واقعا گفتاما این قابل لمس کردن. «می کند، متبلور می کند

شوید که لکان اینجا باین حال می خواهم تالش بکنم، یک توضیح کوچک به کمک مثالی به شما بدهم تا متوجه 

.بازی مورا: چه چیزی را مطرح می کند  

 

 

 

 

چرا نباید به این موضوع اشکارا اشاره کرد؟ زیرا نزد لکان دو نوع از امر ناممکن روی هم  :نویسندهپانویس 

که از ) و از عشق ( که یک ناممکنی منطقی می باشد) سخن می گوید  یا زاین او از هستی: چیده شده اند

.(. به حیوان تبدیل می شودنکه می خواهد بسان فرشته باشد، بگوییم، آ نشات می گیرد، یعنی زمخت« اقتحم»

امر مطلق است، همیشه فقط  می اید، از یک هستی که بسان یا زاین زیرا همه چیزهایی که از هستی: هستی

. اشدمی ب« موجود جنسی»فرمول  ، از«هستی جنسی» ، یک برش از فرمول یک انکسار، یک شکستگی

امر جنسی که وجود  برای» این نیست که برای اینکه هر چیزی که او بدنبالش هست، چیزی بیش از : عشق

، تولید این جایگزینها  دست یابند و برای همه چیزهایی که می خواهند به. «ندندارد، یک جایگزین اعطا بک

تالش برای جایگزینی رابطه ی جنسی، به این معنا است : شان را نشان می دهدناکافی بودن بشری آنگاه زبان

.«.بکنی، که اصوال درباره اش نمی توانی سخن و صحبت بکنی یگزینچیزی را بخواهی جا» که   

 

همانطور که _  ،.خیالی را تحت تسلط دارد/نمادین/ن چیزی که بدون آن امر واقع ساحت سه گانه  رئالو آ / 7

لکان این فرض بنیادین را مطرح می کند : انجام می داد واقع/ خیالی/امر نمادین در ساحت اولیه سه گانه نمادین

برومه ایی می نها را حال به عنوان گره های او آ. یان  این سه ساحت وجود داردم که یک همترازی قوی

همچنین اضافه بکنیم که ابژه کوچک آ ، هر چقدر هم در ابتدا بیشتر خیالی بود، از این  الزم است اینجا. نویسد

.ان سه دوایر گیر و جا افتاده استاو به شکل برابر میان می. زمان نمایان می شودپس در هر سه ساحت هم  

.مایت ویلتارد استناد می کنم به دروسمن اینجا  / 3  
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لکان مرتب به این اشاره می کند که آشناییهای عشقی کامال تصادفی هستند، اما با این حال و به همان اندازه 

سوژه نااگاه با یکدیگر دانشی که توسط دو . ضروری توسط دانشی خاص و مشخص حمل و مستدل می شوند

اول تله ی دانش یا : با این حال دو تله  اینجا وجود دارد که بایستی مواظب بود در دامشان نیافتاد. تقسیم می شود

وقتی لکان اینجا از دانش و شناخت سخن می گوید، آنگاه او منظورش شناختی است که همانطور که : شناخت

دانش ضمیر ناآگاه یک دانش غیراگاهانه است، دانش و شناختی است . ستا نااگاهانه، نامختارانه او می نامد،

بقول ) که سوژه نمی تواند آن را داشته باشد یا بزبان دیگر دانشی است که نمی داند که از آن بی اطالع است 

اگر  دومین  تله وقتی نمایان می شود،(. مترجم. «که نمی دانی که نمی دانی» ژیژک ضمیر نااگاه دانشی است 

نظم روانی  خیال بکند که این مفهوم به( هر معنایی هم که بدهد) « آشنایی و مالقات»که فرد نزد کلمه ی 

لکان . زیرا بر اساس ناهماهنگی واقعی و رادیکال نوع دانش نااگاه این عمال ناممکن است. تعلق دارد( پسیکو)

این امر  2.تایید و پذیرش تاه مدت زمانی آنگاه از عشق آن چیزی را می آفریند که پس از یک تعویق  کو

. 3ناممکن را ممکن می سازد   

 

، چیزی که به معنای پذیرش تصادفی بودن دو نشان داد اما چگونه می توان این تاییدیه و پذیرش امر ناممکن را

شنایی تصادفی ورای  خیال باطل و وهم قادر به ه این آید کچگونه می توان فهمو  ؟ نااگاه از شناخت استنوع 

است؟« امر واقع موقت قابل لمس کردن  تبلور و  »  

 

بازی مورا و : به عنوان مثال لکان اینجا  لکان  بازی مورا را پیشنهاد می کند و ما به اغوا می افتیم بگوییم که

ف با یکدیگر آمیخته و شانس یا تصاده شکل اسرارامیزی در آن اشنایی با قماربازی، زیرا یک بازی است که ب

می گوید که این بازی توسط هلنای زیبا اختراع شده است و با معشوقش پاریس  یک افسانه . مخلوط می شوند

لیا ین در ایتادر شرق اغلب بازی می شود و همچن. (مترجم. داستان ترویای یونانی) آن را  بازی می کرده است

(مترجم. قیچی می گفتند/ کاغذ/در ایران به او بازی سنگ)   .نطور که برایم گفته اندو یا در کورسیکا، آ  

 

را به  نها دستانشانشم قرار می گیرند، آدو بازیگر روبروی هم و چشم در چ: مورا، بازی مورا را بیاد بیاوریم

یک دستش را جلو  داده می شود هر بازیگر وقتی سیگنال و عالمت. جلوی خودشان می گیرندشکل مچ بسته 

می اورد و چندتا انگشتش را به عنوان عددی نشان می دهد که او همان لحظه بهش فکر کرده بود و در همان 

اگر یکی از دوطرف عددی را بگوید که دقیقا برابر با انگشتان . لحظه یک عدد میان یک و ده را بلند می گوید

وقتی برای مثال بازیگر الف سه انگشتش را دراز بکند و . است نگاه او برندهد، آیگر باشهر دو باز درازشده

نگاه است و عدد شش را فریاد می زند، آ بازیگر ب  دو انگشتش را دراز کرده و عدد پنج را فریاد بزند،

.بازیگر الف برده است، زیرا حاصل انگشتان هر دو طرف پنج تا می باشد  
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لحظه  در» هر دو بازیگر باید : است( غیر قابل حساب)و درست گفتن یک رخداد ناب  کردناین باهم برخورد 

جواب « تصادفی »که آن کسی . انگشتشان را دراز بکنند عددی را بگویند و همزمانو کامال  «4.ی مناسب

 عدد این .دهد درست یا مورا را می داند و عدد درست را صدا می زند، این را  کامال  غیر اگاهانه انجام می

بازیگر دیگر وابسته  او حتی به  شناخت قبلی یا پیش شناخت ازاو را بدانی، نمی گذارد که از قبل  تصادفی

، اینگونه «نکه بدانی که پارتنرت چکار خواهد کردای ». خداد کامال تصادفی رخ می دهداو به عنوان ر: نیست

گاهانه،  این شناخت آ شناخت، در معنای یک: واقعاو . «عشق نیست شاهد یا نماد »لکان ادعا می کند، 

اما اینجا ، حال این . نارسیسم یا خودشیفتگی می راندبه اعماق آب و امواج ( دوباره)ما را ارتنر، پ از شناخت

5. قرار داریم در محیط و عرصه ی  دگربودگی  محض، ما کامال !باید فهمیده  باشیم را سرانجام  

 

هستی و کامجویی ) ساحت رئال  عشق: گفتیم در یک تزی جمع بندی بکنیم که نچه راآ بنابراین تالش بکنیم،

، در آن لحظه ی کوتاه تعویق افتاده ی یک مالقات را دمی قابل لمس و نمایان می کند( مترجم. ناممکن

مورا را می شناسد، در  کدامشان، که تصادفا و بدون اطالع قبلیرخدادوار، مالقات یا دیداری که انجا هر 

.....از ته دل فریاد می زند او را لحظه ی مناسب  

 

ما ، که یک همترازی و شباهتی: یا دقیقتر_ ا  بیاد می آورددر یک موقعیت دیگر نیز لکان این بازی مورا ر

 یش مارگریت دورا، با شوق ودر ستا» بخش  این قطعه را در. «قیچی/کاغذ/سنگ»بازی : بهتر می شناسیم

/ ن اشتاین، سنگفا لول» :نجا لکان با حالتی دومعنایی می نویسدآ. می یابیم« اشتاین شعف از طرف لول فان

!تو می بازی: فقط می تواند یک معنی بدهد لولبرای . «ر بازی مورا تو می بازید_  قیچی/ کاغذ  

 

ن ،  آخری(از راههای مختلف ریسک شنیدنش را می کنید که یکایک شما) « !تو می بازی»اینکه این  اما برای

، به (امر واقع)ساحت رئال » : از لکان سخنم را به پایان می رسانم نهاییکالم من نماند، پس با یک فرمول 

«6.امر نااگاه است سر و رازناکیجسم سخنگو است،  شما می گویم، رازناکی  

 

، نه؟ یا_ عشق هم همچنین  
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7002ی فلسفه،  شانزده اپریل  والنسیا، مجله  

1/37، ص 7002، پاریس، 50مجله پسیکوانالیز شماره » از  

یک_پتر_ از فرانسه به المانی هانس  

 

 

:ادبیات  

 

 

او کویر واقعیت ما . ساحت رئال ربطی به واقعیت ندارد بلکه او مرز واقعیت نمادین و روزمره ماست .5

من به تناوب از مفاهیم ساحت رئال و امر واقع استفاده می کنم تا هر دو پیوندشان مشخص شود و . است

. تمایزشان با واقعیت  

 

2- (reconnaissance 

 

م که نمی دانیم که چرا عاشق یک فرد خاص و تصادفی می شویم و  او به عشق به سان شناختی که نمی دانی/ 3

همانطور که چنین عشقی ما را به دیدار با بخش ناممکن . سرنوشتمان تبدیل می شود، موقت یا درازمدت

جایی که سخن گفتن از کار باز می ماند و . زندگی و شناخت روبرو می سازد اما به گونه شوریده و پرشوری

عشقی که دوباره مجبور است برای لمس معشوق و امر ناممکن حرف بزند، شعر . ق اغاز می شودحال عش

عشقی که می خواهد ناممکن را . کمدی اوست و زیبایی خاصش/بگوید و این درامای انسانی و بازی تراژیک

و زیبایی یگانگی را در فانی بودن و این دراما . جاودانگی را در لحظه ممکن سازد. قابل بیان سازد

.کمدی وار و پارادوکس اوست/تراژیک  

 

که برای لکان بحثی دارای اهمیت بود، به سمینار ذیل مراجعه « زمان مناسب» درباره ی این موضوع / 4

.بکنید  

Jacques Lacan, Le temps logique, in: ders., Écrits, Paris (Seuil) 1966. 

 

 

ان چیست و چه می خواهد، انگاه معشوق فقط تصویری از خود ما زیرا ما وقتی دقیقا بدانیم که معشوقم/.  1

در حالیکه معشوق محل حضور دگربودگی محض نیز هست و انچه . عکس نارسیست در آب است. شده است

قبول این دگربودگی محض جایی است که  برای لکان همزمان محل . هرچه می کنیم، باز رازگونه می ماند

اینجاست . جا که ما امر واقع را، شور عشق و زندگی را لمس و نمایان می کنیمشوریدگی عشق نیز هست و ان

زیرا او همیشه از طرف دیگر طنز . که لکان به مفهوم عشق عرفانی نزدیک می شود بدون اینکه عارف بشود

با طنز او هم خراباتی بودن انسان را می پذیرد که در عشق نمایان می شود و هم اینکه . خویش را حفظ می کند

ازینرو به باور من بایستی  از نگاه ژان ریکوور . با این خراباتی بودن روبرو می شود تا انسان اسیرش نشود

بسان حماقتی . فهمید« پارادوکسیکال عشق»جلوتر رفت و نقیض گویی لکان در مورد عشق را به سان حالت 

ه که می خواهد تفاوت بیافریند و روایتی بسان تکراری جاودان.  که پیش شرط اوجی از دانش و کامجویی است

زیرا اگر عشق و ژوئیسانس زنانه با هم پیوندی تنگاتنگ دارند آنگاه آیا نمی تواند با . نو از عشق، از عشق ها

قبول ماتریکس عشق به سان چیزی که ساحت رئال یا زاین را برای دمی قابل لمس می سازد و ما را شوریده 

آیا همانطور که زن نیست و فقط زنها . تولید روایات مختلف از عشق باشدی برای می کند، همزمان پیش شرط

د؟وجود دارد، نباید گفت که فقط عشق ها وجود دار  

 

. استفاده می کند« واقعیت»یا  «ویرکلیشکایت»لکان جایی برای توضیح ساحت رئال از اصطالح المانی / 9

ویرکلیشکایت برای لکان به معنای مجموعه ی همه واقعیتها است که ما فقط بخشی از آن را به سان واقعیت 

یا از طرف . او در معنای هایدگری همان هستی یا زاین است. نمادین یا زبانمند حس و لمس می توانیم بکنیم
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به اینخاطر هر عکسی از . مر رئال استانسان به عنوان جسم ا. دیگر بنابراین جسم و تن همان امر رئال است

انچه جسم نمادین می نامیم، . خویش یا دیگری بگیریم همیشه یک بخش ما بیرون از عکس و قالب می ماند

در زیر او اما جسم ژوئیسانس یا رئال حضور دارد که مرز این جسم نمادین . جسمی است که به زبان امده است

خویش بازمی یابیم « اسم شخصی و خاص»ما بقول لکان او را در قالب جسمی ژوئیسانس که برای مثال . است

به سان ژوئیسانسی که تکان نمی خورد و تغییر نمی کند و . که در هر زبانی باز به همان شکل می ماند

.همزمان پیش شرط آزادی و جستجوی جاودانه بشری بدنبال امر ناممکن است  
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:پس گفتار  

  

صحنه ی »یعنی از یکسو . مشخص شده باشد« عشق»باید حال تا اندازه ایی دو موضوع اساسی مقوله ی 

، ستر سناریو بنیادین عشقمدی وارش، و از سوی دیگر اینکه بر بک  /و جوانبش، حاالت تراژیک« بنیادین عشق

عشق فردی و عاشقی خویش یا تحول در  به کمک منظر و گشایشی که این صحنه می گشاید، حال به سوی بیان

از طرف دیگر به باور من بایستی نگاه لکان و در نهایت خوانش پل ریکور از . روایات و گفتمان عشق برویم

 پل ریکور عشق نزد لکان را دقیقا از آنجا به جلو راند و پتانسیلهای نهفته در آن را باز و آشکار کرد که بحث

واقع می توان نقیضه گویی لکان در باب عشق، ریشخند او از یکسو و از سوی  زیرا در. به انتها می رسد

دیگر طرح عشق به سان امکانی برای لمس و قابل لمس ساخت ساحت رئال و کامجویی و ژوئیسانس شیداوار 

زیرا مگر یکایک ما به کمک این دانش نااگاه . فهمید که همان پارادوکس عشق است« پارادوکسی»به سان  ،را

غزل »و طبیعتا همراه با احساس و شور نیست که می توانیم شور عشق و دلهره را حتی در متنی قدیمی چون 

شیوه ی یا وقتی می بینیم که دوستی رفتارش به . ، یا در اشعار حافظ حس و لمس بکنیم«غزلهای سلیمان

.«انگار عاشق شدی» یکدفعه می گوییم  و خاصی عجیب و غریب شده است  

 

زن وجود »و همانطور که دیدیم، برای لکان _ گر عشق مثل زن است، نماد بخش زنانه ی ما است، زیرا ا 

ی یا در واقع مجبور هستیم و یک انتخاب اجبار_   ، آنگاه آیا نمی توان، _وجود دارند« زنان»بلکه تنها « ندارد

وایت عشق بپردازیم، به هزار عشق به تولید هزار فالت و رو سناریو بنیادین ، که حال در این صحنه _است

لکان در  حالت و روایت از عاشق زمینی و عارف زمینی یا خندان دست یابیم، یا در نامها و روایات دیگر؟

ابژه گمشده، محبوب »و شوریده می شود و به این خاطر « لکان رئال»مسیر تحول نهاییش هر چه بیشتر یک 

چیزی که او _ ش و بسان حلقه ی چهارم و اصلی می گذارد،را در مرکز سه حلقه ی برومه ایی خوی« گمشده

آیا عشق نیز بسان نمادی از سینتهوم دقیقا بیانگر ذات شوریده بشری و جستجوگر  . _می نامد« سینتهوم»

از یکسو حماقتی و کامجویی ناممکنی نیست که  اما از « سینتهوم»نیست؟ آیا عشق مانند « چیز ناممکن»بدنبال 

اساس توانایی انسان به . زعم لکان همزمان اساس آزادی بشری و جستجوی امر ناممکن است؟ طرف دیگر  به

و صحنه اینکه با شناخت این دیسکورس  .و شکستن قواعد و تولید نامهای پدر و روایات جدید است« تکینگی»

دیسکورس عاشقی خویش را بیافرینیم؟ زیرا عشق تنها به  روایت یا رتوانیم هر چه بهتی بنیادین عشق، حال ب

آیا می توان  به کمک لکان جلوتر  .است« عشق ها»همان « عشق»زیرا  .شیوه ی فردی و متفاوت ممکن است

رفت و گفت باز هم، یکبار دیگر و به شیوه ایی نو و متفاوت، به سان پا گذاشتن به فالتی هزارگستره یا خندان؟ 

ری جاودانه که مجبور است مرتب هاشور و خط بخورد و نمادین شود؟ آیا اگر همین موضوع و به سان تکرا

ای را به هزار روایت و با الیه ه« درامای عشق»است، آنگاه نمی توان این « درامای عشق»اجبار به نوشتن 

ه عشق و به به عشقی شرور و خندان دست یافت که می تواند تن ب یا. مختلف و تنانگیهای مختلف نوشت

معشوق و لحظه بدهد، تکنیگی عشق و لحظه اش را حس بکند و اینکه عشقش یکجایش می لنگد و باید بلنگد و 

عشقی یا . ادی خویش و معشوق و عشق نیز باشدحماقت و شی لذت بردن از همزمان قادر به خندیدن به عشق و

ردیسی یابد و همزمان آنجا که عشق و معشوق معشوق دگ و جان تنعاشقی که بتواند با دیدار عاشقانه و  لمس 

و « راستی می دانی که عاشقتم اما به تو چه»قادر به تحول نیست، با خنده و شرارت به عشق و معشوق بگوید 

 با قبول درد و سوگش به شادی و تحول نو و عشق نو، دیدار نو با هستی و عشق و شوریدگی دست یابد؟ 

 

معضل عشق ایرانی  عشق، بخوبی به ما کمک می کند دقیقا لمس این پارادوکسیا از طرف دیگر می بینیم که 

. زار روایت نوین از عشق دست یابدو بحران مدرن عشق ایرانی را بفهمیم و اینکه او چگونه می تواند به ه

مده است و بنابراین آبوجود « هیچی محوری»که بدور یک  بدینوسیله که به عشق و شوری خندان تن می دهد

قادر به شیدایی خندان و از جنسی مرتب متفاوت است، زیرا می . پذیرفته است بهتر کستراسیون و کمبود را

 این عشق خراباتی یعنی می داند که .هیچگاه کامل بدست نمی آید داند دیگری و غیر نیز دارای کمبود است و

پوچ گرایی و رشد دروغها دچار مجبور است، مثل بحران کنونی عشق ایرانی، به  قدیمی و گرفتار سترونی

هر دو فرزندان مغموم وحدت وجودی . شود، زیرا آن عشق مطلق و این پوچ گرایی دو روی یک سکه هستند

و زمین و لحظه را از دست  ختدر غم این یگانگی ناممکن می سو اولی. ناممکن هستند، به شیوه های مختلف

حاضر به  .نیز سوگوار این عشق ناممکن است اینکه اومی دهد و دومی خشمش به عشق او را لو می دهد و 
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تا بتواند پا به این صحنه ی نوین عشق و هزار فالتش  ، نبوده است و کستراسیون کمبود بهتر سوگواری و قبول

چیزی که از جمله من با کمک _ ،بیافریند« عشق و عاشقی خندان و شرور»روایات نو از این یا . بهتر بگذارد

سعی در ایجاد « منان سبکبالعارف زمینی، عاشق زمینی، خردمند شاد، مو»ن و تولید گفتمان نقد این بحرا

همانطور که اینجا پی می بریم که چرا ما نمی توانیم به قدرت عشق فردی . _گشایش و منظری از آن کرده ام

امری »یر ناآگاه زیرا ضم. خویش دست یابیم، بدون آنکه در بستر زبان و گفتمان خویش تحول بوجود اوریم

و زبانمند است و من و شما نمی توانیم به عشق متفاوت خویش دست یابیم، بدون آنکه ابتدا به تمنای « ترافردی

ی نو و متفاوت  و هر چه بیشتر این صحنهه همان تمنای خویش است، ک تن بدهیم دیگری و این زبان و فرهنگ

و خشم به دیگری  از صحنه ی عشق خراباتی و نارسیستی و در پی وحدانیت با دیگری یعنی. عشق را بیافرینم

و وارد این صحنه ی پارادوکس و خندان شویم که در آن هم دیگری و عشق عزیز است و هم  بگذریم امروزی

نیچه زیرا بقول . مورد نقد و تحول است، زیرا هر دو طرف و عشق نیز دچار کمبود و نیازمند به یکدیگرند

گفتمان و حالت عارف »ازینرو . «ما نمی توانیم خودمان را باال بکشیم، بدون آنکه نیاکانمان را باال بکشیم»

از سوی دیگر تالش  رنسانسی نو و همه ارزشهاست و آفرینینمونه ایی از این باز« نیزمینی و عاشق زمی

با صحنه و فیگورهای نو  تا  .هنگ و زباندر این مفاهیم و فر« نورود هر چه بهتر کمبود و کستراسیو»برای 

و با قبول کمبود و هیچی به قدرت نوین حاالت « هاشور بخورد، خط بخورد»هر چه بیشتر این گفتمان و زبان 

حال در این بستر نو و نظرباز، یعنی . هزارگانه ی عاشقان و عارفان زمینی و خردمندان شاد خویش دست یابد

زمینی و شوخ چشم، هر چه بیشتر امکان ساختن روایات نو و عشقهای نوین،  خندان، در این بستر عاشقان

قدرتی نو تنانگی نو و کامجویی عشقی و اروتیکی نوین ممکن شود و این سرگیجگی عمومی هر چه بیشتر به 

ن خندان به اینکه ما هر چه بیشتر آن شویم که هستیم، به بازیگران و راویان و همبازیا. و مازادافرین تبدیل شود

این صحنه و دیسکورس نو و به سان خالقان دیسکورسها و روایات متفاوت خویش در این صحنه ی مشترک و 

.گفتگوی مشترک و اغواگرانه  

 

حال امکاناتی از این روایات نوین و متفاوت را باز می   گشایش بیشتر این منظر و بستر است که  دقیقا برای 

، هستند بر بستر این صحنه ی بنیادین و نو اییه ها و فراگمنتهبه سان قطعکنم و طبیعی است که این روایات 

روایت سازی، یا تحقق روایت سازی  این همانطور که پایان این دیدار و گفتگو نمی تواند چیزی جز ادامه ی

و  خویش توسط خوانندگان باشد، زیرا مگر نه این است که یکایک ما عاشقیم و همبازی در این بازی و صحنه

خاطر مجبوریم  اینکه یکایک ما عشق فردی و متفاوت خویش را می طلبیم و به این. تحول مشترک و متفاوت

اینکه بر بستر این صحنه ی . وارد این صحنه ی نو و مشترک بشویم و از آنجا فالت و راه خویش را بیافرینم

شروع به نوشتن می کنیم، این  باز می کنیم، یا ی خویش مشترک مجبوریم همینکه دهان به سخن عاشقانه

صحنه و شوریدگی و کامجویی عشق را، بنا به جا و مکان متفاوتمان  در دیسکورس عشق،  متفاوت بیافرینیم، 

همانطور که زبان این  !بسان هزار نوع عاشق و عارف زمینی متفاوت و یا با نامهای دیگر، چه تفاوت

زیرا مگر آفوریسم همان جان و تجربه و روایتی خاص نیست . شدفراگمنتهای عاشقانه بناچار آفوریسمی باید با

مگر بقول نیچه آفوریسم با خون نوشته نمی شود و چون رعدو برقی ناگهان منظر و چشم . که به قلم می آید

.اندازی را روشن و نمایان نمی کند  

 

خندان و سوزان عشق شرور یاقطعه ی اول عاشقی / 1  

تا بارت و بازگشتاز عاشقی تا عشق، از لکان   

ایرانی و خارجی هم . تا الاقل لحظه ایی در عشق بتوانیم خودمان باشیم و نقش بازی نکنیم ،همه ی ما بدنبال عشقیم

اما چه اتفاقی می افتد وقتی پرده برافتد و ما ببینیم که تمام مدت در حال . همه همینگونه اند، به درجات مختلف. ندارد

یعنی هرچه . یم، بویژه در صادقانه ترین و خالصانه ترین لحظات ما، در پرشورترین آناجرای نقشی و فیگوری هست

چه اتفاقی با عاشق و معشوق می افتد وقتی با این حقیقت خویش روبرو . پرشورتر، به همان اندازه بازی و نقش بیشتر

است برای  نیز فانتسم و وهمی اما این فروشکستن در واقع فروشکستن. بشوند؟ معموال فرومی شکنند، فرومی شکنیم

عاشق شدن نوین و بازیگوشانه، برای نقش بازی خندان و اکسسیو، برای تولید دیسکورس و گفتارهای نو از عشق و 

.بحث این است. عاشقی  
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و دقیقا اینجاست که مهمترین دیدگاهها در مورد عشق از منظر فروید تا لکان، هیچکاک تا روالند بارت با یکدیگر گره 

که عمیقترین رازهای زندگی ما را برمال « صحنه ایی و رخدادی شخصی»عشق به سان . ی خورند و تالقی می یابندم

د؟آنها چه می گوین. می سازد و محل تالقی دالها و ضرورتهای مختلف است  

ههای این نقطه ی اول مشترک همه این نگا. «عشق و عاشقی ما عاشق تصویری هستیم»اینکه قبل از هر چیز در 

ما  در حالت فرافکنی ایده المان ( پاسیون، فرلیبت هایت)ازینرو بقول فروید در حالت عاشقی یا شوریدگی . متفاوت است

« خودشیفتگی»هر عاشقی یا پاسیون در هر حالتش یک . بر دیگری و معشوق هستیم و ایده المان را در او می پرستیم

نچه بودیم یا می آما در دیگری خویش را می پرستیم و . ربه پذیریمازینرو در حالت عشق و عاشقی ما بشدت ض. است

ما در دیگری مثل تصویر اول از نارسیست یونانی فقط تصویر ایده ال خودمان را می بینیم و عاشقش . خواهیم باشیم

. نجا گذاشته ایمآ( یا درستتر نااگاهانه) بزبان دیگر ما در دیگری متنی را می پرستیم که خودمان ناخوداگاه . هستیم

یک رونوشت »اینکه عشق فقط . این موضوع را به زبان دیگر و قویتر بیان می کند« ورتیگو یا سرگیجه»هیچکاک در 

. ازینرو ورتیگو بزرگترین روایت عشق در سینماست. اینکه اصلی نیست. است« و کپی از یک رونوشت و کپی دیگری

اینکه . ید و او نگاه فروید را قویتر و مشخصتر می کندآحال لکان می . تیا بقول ژیژک ورتیگو کامال ضد افالطونی اس

مانند نارسیست در رودخانه تصویر خویش را می بینیم « ینهآ»در حالت عاشقی رمانتیک یا شوریده، در پاسیون ما در 

شویم و بناچار  است و می خواهیم با او یکی« (یا پدر)تصویر مادر »که اما همان تصویر دیگری است، در نهایت 

تبدیل « عشق یا الو»نفرتی است، یک حالت خیالی است و محکوم است برای عبور از بحرانش به /عاشقی همیشه عشق

الو  یا »و « پاسیون یا عاشقی»ازینرو لکان نیز مثل فروید میان . شود، وارد زبان شود، نمادین شود، قابل تحول شود

. گ فروید را به مباحث نوینی و روایات نوینی از عشق تبدیل می کندتفاوت می گذارد و حتی تفاوت کمرن«عشق

« چیز ناممکن»همانطور که لکان حال صحنه ی پارادوکس عشق را نمایان می سازد و آنجا که عشق ما را دمی به لمس 

.و غیر قابل بیان قادر می سازد  

و در واقع حقیقت موضوع (  چون قبال به او پرداخته امفعال اوکتاویو پاز را کنار می گذارم، )سپس روالند بارت می اید 

سیتاد یا فیگور در رمان و »اینکه تصویری که ما عاشق او هستیم، در واقع یک . را به شکلی دیگر بر ما اشکار می کند

ته دلمان اینکه انچه عشق اصیل خویش می نامیم، یک تکرار فیلم و رمانهایی است که خوانده یا دیده ایم و . است« زبان

را مرتب تشدید ببخشیم تا شاید مورد قبول خویش و « عاشقتم، دوستت دارم»ازینرو مجبوریم جمله ی . این را می دانیم

ازینرو روالند بارت . «من واقعا دوستت دارم. ببین واقعا عاشقتم، ببین من مثل بقیه نیستم» دیگری واقع شود و بگویی 

در واقع هشتاد فیگور عاشقی را نشان می دهد که ما در عشق مرتب به او « ها، فراگمنتدیسکورس عاشق» در کتابش 

اما روالند . همه ی این فیگور متونی چندمتنی هستند. دچار می شویم، از فیگور حسادت تا انتظار تا خودکشی و غیره

یم، از نقش بازی رهایی بارت این فیگورها را برای ما اشکار نمی سازد تا حال ما از دست زبان و تصویر رهایی یاب

برعکس او می داند عشق تنها بر پایه و در . یابیم و عشقی نو بیافرینیم، زیرا او دروغ و فانتسم این تفکر را می شناسد

او همزمان می داند که دقیقا وقتی . که عشق ورزی و نوشتن در نهایت یکی هستند؛ چهارچوب زبان و کالم ممکن است

ها و حاالتمان تن دادیم، می توانیم معانی نو و متفاوت به آنها بدهیم و زبانهای متفاوت عشق ما به این زبان و فیگور

. است تا گفتار و دیسکورس خویش را بیافریند« عاشق»ازینرو کتاب او در واقع تالش شخصی او به عنوان . بیافرینیم

مانند زبان عشق و غیره است، اگر سخن  همان سیستم و چهارچوب کلی« النگویج»یعنی اگر برای روالند بارت زبان 

« ، گفتاردیسکورس یا گفتمان» الیزه شده ما از سیستم کلی است، آنگاه شیوه ی استفاده ی شخصی و کان« پارول»گفتن یا 

است، گفتار و سخنی نو از « گفتار و سخن گفتن تفاوت یافته، توسعه یافته» عاشق، در واقع مانند کتابش دیسکورس 

به معنای ملتهب کردن و اکسسیو کردن فردی زبان عشق و  .به این خاطر نیز فراگمنتی است .ورهایش  استعشق و فیگ

زیرا زبان و بنابراین عشق از طریق این دیسکورسها ی شخصی یا . فیگورهایش و تولید گفتمانی نو از عشق است

اینکه . و ناتمامی مداوم این زبان و مفاهیم یا از طریق برمال ساختن فراگمنتی بودن. گروهی نو می تواند تحول یابد

...عشق، ع ش ق، عق، شق، عقش، قش، عش، عشق است واینکه  .عشق، ع ش ق و یا عشق ها ست  
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 زیرا لکان به تبعیت از فروید و. است« عاشقی یا پاسیون»نقطه ی تفاوت جالب و مهم میان لکان و بارت اما بحث حالت 

دست یابد، عشق « الو و عشق»میز می خواهد از پاسیون و عاشقی خودشیفتگانه به به شیوه ایی نو و سوبورزیو، طنزآ

و قبول « معاهده»را با تمنامندی یا دزیر  کمی اشتی بدهد و او را نمادین سازد،  چه به شیوه ی تبدیل عشق به یک 

ه لکان پیر هر چه بیشتر پرشورتر و اکسسیوترمی شود و عشق به کمبود و نیاز به یکدیگر، چه به شیوه ی نهایی اینک

به وقتی که زندگی و هستی . و لمس شوریدگی و تمتع محض برای دمی تبدیل می شود« ساحت رئال»محل تالقی ما با 

ن مشکل لکا. می کند و ما سرشار از حس زندگی و تمنامندی می شویم( تچ)غیرقابل درک و رنگارنگ ما را دمی لمس 

ازینرو برای لکان . )با عشق این بود که عشق بدنبال وحدت وجود است مانند سکس ولی این وحدت وجود ناممکن است

زیرا تمنامندی یا دزیر در واقع به ما نشان می دهد که (. عشق محض، یگانگی محض مثل سکس محض محال است

ازینرو لکان پیوند .یک خودکشی است. ستتالش به وحدت وجود نارسیست با تصویرش و دیگری محکوم به شکست ا

ممکن عشق با تمنامندی را اینجا می یافت که با ورود هرچه بیشتر عشق به زبان نمادین، انگاه ما حس و لمس می کنیم 

نقطه ی خالی و »که در همان حال که عاشق کسی هستیم، چیزی ورای او را نیز می پرستیم، چیزی که در نهایت یک 

. اینکه دیگری، معشوق و بنابراین عشق همیشه دارای بخشی کامال متفاوت و غیر قابل فهم است .است« تهی، مرگ

ناتوان از . نفرتی و خودشیفتگانه است/بدون این نقطه ی خالی و تهی و مابعدی عشق محکوم به گرفتاری در حالت عشق

بماند که برای لکان « عاشقی یا پاسیون»حالت  روالند بارت اما می خواهد دقیقا در. تحول یا قبول مرزها و تفاوتها است

او برعکس می خواهد با حفظ این فیگورها و حاالت عاشقی انگاه زبان و این . یک حالت عمدتا خیالی و نارسیستی است

اگر برای لکان عشق هر چه بیشتر تمنامند می . فیگورها را به التهاب و چشیدنی نو و دیسکورس نو و شخصی وادارد

تی از حالت نارسیستی خویش چون حسادت شدید یا وابستگی شدید و غیره عبور بکند، بی انکه خودشیفتگی و وق ،شود

میزانسن و تکیه گاه »زیرا این خودشیفتگی و فیگورهای فانتسماتیکش  _ قدرتهای این فیگورها را کامل  از دست بدهد،

و زبان عاشقی و شورمندانه و خیالی جایی است که ما  ، برای بارت اما دقیقا این بخش_هستند« تمنامندی و بازی عشق

یعنی دقیقا در جایی که در قالب فیگوری  اسیر تصویر . بزییم و حضور واقعی داشته باشیم« سوژه»می توانیم به عنوان 

زبانی  و متنی هستیم،  دقیقا همینجا می توان حال فیگور و متن را ملتهب و متفاوت کرد، چیزی نوین و شدت احساسی یا

لکان می خواهد با ورود نام پدر یا قانون به رابطه ی شوریده عاشق و معشوق کاری بکند که عشق و . جدید افرید

حاالتش هرچه بیشتر نمادین، قادر به تحول و انتقاد بشود و عاشق و معشوق بدانند که همیشه راه دیگری ممکن است، 

ز دیگر، اما بارت می خواهد این توانایی تحول و دگردیسی را چون عشق یک نقطه ی خالی محوری دارد، مثل هر چی

حفظ بکند ولی این حالت را مرتب ( و نه معشوق واقعی)تصویرش /نفرتی عاشق/به شیوه حفظ حالت دوگانگی و عشق

.یا چندمتنی بودنش را اشکار سازد. چندمتنی و متن افرین و سوزان سازد  

نوع نگاه لکان و بارت از دو جهت به نتایج مشابهی می رسند، چرا اینگونه موضوع اما این است که در نهایت هر دو 

یا تفاوت می افرینند، زیرا هر دو می دانند عشق  ،است؟ زیرا هر دو در چهارچوب زبان سخن و عشق ورزی می کنند

و فیگور از دست دادن معشوق و  افسردگی، حالت که اگر حالتاین. نو به معنای زبان و دیسکورس نو و متفاوت است

/ عزیزی است و ناتوانی بلندشدن از سر قبری است، یک تکرار فیلم و رمان یا فیگوری مثل لیلی و مجنون یا رومئو

ژولیت و ورتر گوته و غیره است، آنگاه عبور از افسردگی به معنای تولید سخن و گفتمان نوین و فردی از عشق و متن 
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از  « سیونکمبود و قبول کسترا پذیرش نمادین تمنامندیمان، پذیرش» انکاوی لکان بخواهیم با وه ی روچه به شی. است

فانتسم و تکرار جستجوی یگانگی و وحدانیت و تکرار فاجعه بار فیگور مشابهی بگذریم، سرانجام از سر قبر بلند شویم 

ری گوی بزرگ است و سر ، یک آ«گوید فیگوری آری می»ی روالند بارت که به هر و راهی نو برویم؛ چه به شیوه 

قبر می نشیند و فیگور افسرده را از درون ملتهب و چندمتنی می کند، می خواهد انسدادش را بشکند و قادر به تحولش 

.ه فیگورها و حاالت دیگر بازی عشق بکندبکند، قادر به عشق ورزی و دگردیسی ب  

 

واقع جایی دیگر است که با دیدن آن می توان وارد گشایش و صحنه گاه متن بارت در نکته ضعف بارت و یا صحنه ی ناآ

بارت دقیقا با لکان و روانکاوی درگیر است و در متن نیز به لکان اشارات . ایی نو از متن بارت و فیگورهایش شد

ا یا ضعف او می خواهد مرتب بر پدر روانکاوی و دیسکورسش چیره شود، چون او را دچار انسداد یا خط. متعددی دارد

قدرت و « لذت متن»را  مانند کتابش « لذت یا پلژر» چه به این شکل که روالند بارت می خواهد دوباره واژه . می بیند

بگذارد، و چه اینجا که می خواهد دقیقا در ساحت « تمنا و تمتع، دزیر و ژوئیسانس»معنایی ببخشد و او را در برابر 

اما چرا؟ یا به چه بهایی؟ یا سوال درستتر این است که . را حفظ بکند، از نو بیافریندنارسیستی و خودشیفتگانه بماند و او 

او عاشق نگران است، اما . زیرا او عاشق است اما عاشق کی؟. برای حفظ کدام دیگری و عشقی این کار را می کند

بارت از کجا به »ببینیم که  یانلک ا از چنین منظری است و اینکه از منظرزیر. عشقش؟ کدام نگران از دست دادن کی و

برمال می شود و زیرمتن مهم « عاشق سکورس یا گفتاردی»می نگرد، آنگاه صحنه ی دیگر و متن دیگر کتاب « عشق

نش بقول خودش یک عاشق در حال ک  . اینکه روالند  بارت همان عاشقی است که اینجا سخن می گوید. عشق بشری

می خواهد در واقع به که دست یابد؟ روالند بارت این عاشق را در واقع در حالت اما این عاشق شیفته و پرشور . است

ی معشوق خاص نیست، او مثل اینکه سخن این عاشق برا. یک قهرمانی تراژیک یا ضدقهرمان تراژیک قرار می دهد

مشده و ینه سخن می گوید که همان تصویر ایده ال خویش است، همان عشق گعکس باال با تصویر دیگری در آ

و . دیالوگ نیست. است« مونولوگ درونی»ازینرو برای بارت تمامی این فیگورها در واقع یک . نارسیستی خویش است

عاشقی و پاسیون خودشیفته کیست؟  دقیقا سوال اینجاست که این معشوق گمشده کیست؟ معشوق گمشده ی همه ی حاالت

ب می پرد و می میرد، کیست؟ جواب برای دستیابی به او در آپرستد و  ب می جوید و میآن معشوقی که نارسیست در آ

زیرا ما نزد مادر برای اولین بار با عشق . یا تصویر ایده ال مادر است« مادر»این معشوق گمشده همان . مشخص است

رت در نهایت معشوق نهایی و گمشده  نارسیست و فیگورهای با. زیرا او عشق اولیه و ازلی است. اشنا می شویم

نجا که بارت تمامی عشقش متوجه مادر است و می خواهد او را پاس دارد، از آن رو می خواهد و از آ. هستند« مادر»

بدترین چیزی وقتی است ( داغان شدن) زیرا بقول فیگور نهایی کتابش . عشق نارسیستی و شوریده را از جمله پاس دارد

بارت همیشه . )«کنی، دیگر کسی نیست که با او صحبت بکنیاین دیگری مرده است و نمی توانی با او صحبت ب» که 

آنها مثل . ازینرو فیگورهای بارت در عین توانایی در نهایت در یک مونولوگ و تصویر گرفتارند(. پیش مادرش زیست

از طرف دیگر قدرت بارت و . یکی شوندویش در آب هستند و می خواهند با آنها نارسیست گرفتار تصویر خ

یعنی بایستی . این است که می داند این یگانگی ناممکن است و ازینرو این فیگورها مرتب چندمتنی می شود فیگورهایش

گفت که دقیقا با ورود پدر و لکان یا نام پدر در دیسکورس بارت و عاشقی  اوست که می توانست این متن بزرگ و 

فرزند /ابتدا با ورود نام پدر در رابطه ی دوگانه مادرزیرا . کمدی وار و خندان شود/عاشقانه هر چه قویتر و یا تراژیک

است که رهایی عمیقتر و ورود به عرصه ی زبان و روایات نوین عشق هر چه بیشتر ممکن می شود و تولید فیگورهای 

کمدی وار کردن لیلی و مجنون، حسود و /نو، تشدید و مازادافرین کردن فیگورهای قدیمی و خندان کردن آنها، تراژیک

همانطور که نگاه بارت  و یا اوکتاویو پاز می تواند به روانکاوی کمک بکند که عشق را هر چه بهتر بفهمد و . غیره

اینکه عشق بزرگترین . یا اینکه عشق در واقع عشق هاست. روانکاوی هیچوقت عشق را خوب نفهمیده است. لمس بکند

اینکه عشق همان . و تمنامندی یا خالقیت و دیالوگ است اختراع بشری و یکی از واالترین جاها برای تبلور سوژگی

.بازگشت جاودانه غزل غزلهای سلیمان است اما به گونه ایی که مرتب تفاوتی نو می طلبد و می خواهد بیافریند  

 

تی هر چه بیشتر شوریده و قویتر شود و بایس« لکان پیر و پساکستراسیون» باری بایستی لکان را با بارت پیوند زد تا 

. ید متون و فیگورهای نو باشندبارت را با لکان مملو ساخت تا فیگورهایش خندان و پرشور و هر چه بیشتر قادر به تول

نموقع حتی کتاب بارت شاید آ. ند را هزارگونه بیافرینندبتواند حال هستی زبانم از مادر و هستی اولیه جداشوند و بهتر تا
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یا پدر درگیر شود و هم بارت و هم این فیگور مهم عشق و عاشقی بهتر می می توانست بهتر هم با عشقش به مادر 

اینکه اگر بتوان کتاب بارت . خویش بهتر تن بدهد، چه در متن زندگیش و چه در متن کتاب« هموسکسوالیته»توانست به 

یگورها و امکانات مختلف وورتر شوریده و فراگمنتی و با فآنگاه اینجا با نام برد، « رتر گوته پسامدرنیوو»را بقولی 

آگاه این عشق و فیگور عاشق روبرو می شویم و هم عمیقتر به معضل و صحنه ی عشق بشری و شوریدگی نارسیستی 

در مسیر این تالش مجبوریم بهای کستراسیون  است و و بهشت گمشده با مادر اینکه یکایک ما در پی یگانگی. می شویم

. زیرا نام پدر چیزی جز استعاره ی تمنای مادر نیست. ی و پریشان حال می شویمو کمبود را بپردازیم وگرنه خرابات

اینکه هر بار می خواهیم به این ابژه گمشده . زیرا مادر در نهایت پدر را می طلبد و پدر مادر را می طلبد و نه کودک را

بال عشق اصیل بگردیم، مجبوریم با اینکه وقتی می خواهیم بدن. دست یابیم، مجبوری بهایی بپردازیم و هاشور بخوریم

بلکه رونوشتی از یک رونوشت  ،نیست و بازگشت بهشت گمشده عشق اصیلی عشق این حقیقت روبرو بشویم که هیچ

و لذت و تمنایش است  عشق بلکه قبول نبود اصل ، قبول متن ،اینکه موضوع عشق بازگشت به جنین مادری نیست. است

ه شیوه خویش سوزان کرد و متفاوت را، این قصه هزاربار گفته اما نامکرر را، دوباره بو اینکه حال این زبان و صحنه 

زیرا این یک عشق نمادین و یک بازی و نمایش . بتوانی عاشقی سوزان باشی اما نسوزی و زغال نشویاینکه  . فریدآ

دی که حال با گفتمان و گفتار اینکه در هر عشقی نو به صحنه ی قدیمی و متنی قدیمی بازمی گر. بزرگ و پرشور است

زیرا .فریده می شود وگرنه محکوم به تکرار بیمارگونه و کسالتی بزرگ یا حماقتی نوین هستیمادقانه از نو آعاشقی و ص

زیرا عشق نیز دارای یک هسته ی محوری تهی و خالی است که بدور او ما . تکرار تفاوت می افریند و باید بیافریند

رونوشت و رمان و قصه های عاشقانه را می افرینیم و تنها اینجا دقیقا می تواند عشق خالصانه و رونوشتهای خویش از 

چون یک شیادی صادقانه ی مردانه و  .سخن عاشقانه خالصانه بوجود اید، چون متن بارت و گفتار یک عاشق او

فالوس داشتن در هزار شکل و /کمدی و زیبای فالوس بودن/ چون بازی تراژیک. نمایشگری صادقانه و پرشور زنانه

.بحث این است .حالت و رنگ  

 

عشق و عاشقی خندان دوم ا فراگمنتقطعه ی /2  

 

چرا عشق و رابطه ی جنسی یا اروتیکی به هم احتیاج دارند؟ به این دلیل که هردو از دو جنبه گرفتار خودشان و 

د تا دیگری را لمس بکند با زیباییها و کمبودهایش و اول اینکه عشق به تن و رابطه ی جنسی احتیاج دار. توهمشان نشوند

اینگونه از دروغ عشق افالطونی یا پاک رهایی یابد و از طرف دیگر برای اینکه با لمس تنانه عشق پی ببرد که چرا 

دست اینکه عشق هر چه هم به تن معشوق . تمنامندی همیشه تنانه است و همزمان این تمنامندی بناچار همیشه ناتمام است

چیزی غیر قابل . بکشد و بخواهد در او فرو رود و با او یکی شود، باز جایی غیر قابل لمس و دیدن و چشیدن می ماند

بدون این نقطه ی خالی عشق نمی تواند خودش را مرتب از نو بیافریند و بیشتر بخواهد و محکوم به . دست یابی می ماند

می بینیم که آخر در واقع از سر سیر بودن یا گرسنه بودن یک طرف این را ما در عشقهایی . سترونی و شکست است

گرمای عشق را دوباره بچشد که نیاز به بی امنی خویش و لمس دگربودگی . خیانت می کند، تا تشنگی را دوباره بچشد

.زیرا عشق مازاد افرین است. زیرا عشق محکوم است مرتب بیشتر بخواهد. معشوق نیز دارد   

 

حتی در رابطه ی یک شبه نیز احساس و شوری )رابطه ی جنسی به  عشق و احساس احتیاج دارد  از طرف دیگر

، تا پی ببرد که آنچه هر چه بدنبال آن می گردد و بدان دست نمی یابد، یعنی میل یگانگی جنسی و کامجویی جنسی (هست

زیرا نه . وشکست حفظ چیز ناممکن چیره شدبدون اینکه بتوان بر این ناکامی . واالتر، تنها لحظاتی در عشق ممکن است

اینکه تالش دائمی برای لذت جنسی و درک .  بوسیله ی عشق یا سکس می توان دوباره از دو تا یکی ساخت و یگانه شد

مرز و مشکالت نوین این خوشی و کامجویی یا ژوئیسانس،  با خودش سرانجام  قبول این جمله ی لکان را ببار می اورد 

چیزی که به معنای کاهنانه نفی لذت جنسی و امکان رابطه نیست بلکه به .  «رابطه ی سکسی محال است» که می گوید

معنای ناتوانی رابطه ی جنسی و اروتیکی از چیرگی بر انشقاق درونی رابطه ی جنسی و عدم دستیابی به یگانگی 

ی خوابی، می بینی که چیزی کم است و اینکه می توانی بخوابی و لذت ببری و همزمان هر چه بیشتر م. جنسی است

بیشتر می خواهی، می بینی که کامجویی جنسی ات برای جلورفتن و لمس کامجویی بزرگتر نیاز به تن دادن به عشق و 

وگرنه محکومی که دست  به خودارضایی مداوم بزنی حتی وقتی .  دلهره دارد، چه در رابطه ی کوتاه مدت یا درازمدت
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یعنی خود روابطت در واقع یک خودارضایی ممتد است و به این خاطر گرفتار یک حالت . ف هستیدر رابطه های مختل

موضوع این است که عشق و تن، اروتیک و احساس و عشق به یکدیگر نیاز . رانشی و دور باطل و بدون ارضای بهتر

تن به دلهره و لمس شکستی  دارند، به درجات مختلف و در روابط مختلف و شدتهای مختلف و اینکه هر دو همزمان

اینکه عشق و لمس دیگری، اروتیک یک جایش می لنگد و  باید بلنگد تا عشق و اروتیک مرتب تحول یابد و ما به . بدهند

اینکه این قبول شکست پیش شرط این عشق و اروتیک خندان و ماجراجویانه و هزارگونه . قلمروهای نو وارد شویم

.است  

ابتدا با این پیوند پارادوکس و متقابل تن و عشق است که هر چه بیشتر هر دو قادر به تحول بزرگ و در واقع بنابراین  

« اروس و پسیکو»تحولی که مثال ما در اسطوره های یونانی حضورش را ابتدا در اسطوره ی . جشن انسانی می شوند

اما در فرهنگ ایرانی . تنگاتنگ می یابندجایی که تراژدی و زندگی پیوند . «دیونیزوس»می بینیم و سپس در فیگور 

اینکه با عبور از خطای عشق . متاسفانه ما شاهد ایجاد این فیگور نو نبوده ایم و این کاری است که به عهده ی ماست

رمانتیک دیروز و پوچ گرایی امروز که دو روی یک سکه و وهم نارسیستی هستند، گرفتار یک خطای جستجوی چیزی 

. ای یگانگی با او هستند، حال بتوانیم روایات نو از عشق و تنانگی، از اروتیک و بازی بشری بیافرینیممطلق و کامل بر

یک بازی بشری است، . است« جشن بشری»اینکه عشق بشری چون دوستی بشری یا اروتیک بشری، در واقع یک 

ه حالت جشنی که همیشه یکجایش می اما ب و پارادوکسیکال، کمدی/بازی ایی ماالمال از سوءتفاهم و حاالت تراژیک

.لنگد تا امکان بهتر شدن بیابد  

 

عشق و اروتیک شرور و شاد قطعه ی سوم / 3  

 

نجا آن و دگر است، اگر عشق داستان مكرر اما ناگفته ایست و آني اشاره مي كند كه آزیرا اگر عشق چیزي است كه به 

و همزمان ته دلمان مي دانیم كه این تكرار جاودانه متفاوت  واهممی خ كه ما شوریده وار مي گوییم یك بار دیگر، بازهم

عاشق زمیني و عارف . انگاه راه عاشق شدن شاید این باشد كه پارادكسیكال و خندان و شرور عاشق شویم بود،خواهد 

كه اكثرا  نطورآاگر عشق . زمیني شویم كه پرشورند و همزمان عشقشان همیشه یكجایش مي لنگد و دست و پاچلفتي است

و نیز شیادی و نمایشگری که اکثرا نمی دانند  و واقعا در عشق حماقتي نهفته است _،امروزه مي پندارند حماقتي است

 دانشنگاه با كمك عشق با این راز بزرگ هستي روبرو شویم كه این حماقت منشاء آ، _همان صداقت عاشقانه ی آنهاست

نچه بشر را آرزومندي بشري بدنبال چیز ناممكن است و آاینكه هستي و . شدو عشق هایي خندان و شیداوار مي تواند با

اینکه او بهشت گمشده ایی را می جوید که . دوست داشتني و خالق و شرور مي كند، بر پایه وهم و خطایي استوار است

نگاه با آیعني . دهیچگاه وجود نداشته است و همین جستجوی ناممکن باعث می شود که او مرتب جهانهای نو بیافرین

جاییكه عشق داراي یك قدرت سوبورسیو بهم ریختن نظم نمادین یا . خصلت عمیق و پارادكس عشق روبرو مي شوي

چون دست به حماقتي مي زند و بیراهه ایي مي رود و اینگونه مي تواند هزار روایت از عشق را  ،خانوادگي است

طبیعتا بشرطي كه بهاي این عشق و قدرت . هر زبان كه تو دانيبه  یحدیث عشق بخوان بتوانی اینكه .بوجود اورد

اینكه اگر بخش مردانه یكایك . خنداني را بپردازي كه همان قبول دگربودگي بنیادین عشق و معشوق و هستي یا زاین است

زنانه ي ما نماد  نگاه بخشآید، آما نماد تمنامندي و ارزومندي ما بدنبال محبوبي گمشده است كه هیچگاه كامل بدست نمي 

یا در معناي دریدایي نمي توان گفت كه عشق قدرت آاینكه . عشق و امكان لمس چیز ناممكن و شیدایي هستي و زبان است

تعویق یافته و متفاوت است و قدرت عشق تعویق یافته و متفاوت است؟، ایا نمي توان گفت كه مرد بایستي زن تعویق 

ویق یافته و متفاوت؟ ایا نمي توان اینگونه به عشق پارادوكسي دست یافت كه همه مي یافته و متفاوت باشد و زن مرد تع

بناچار روایت عشق هاي متفاوت مي شود و همیشه  ،دانیم چیست و هم اینكه مي خواهیم بزبانش دراوریم و بیانش بكنیم

لم بدهیم و مثل موالنا با خنده و چیزي ناگفته و اساسي مستتر مي ماند؟ اینكه حال بتوانیم بر زمین و لحظه و عشق 

معشوق همینجاست بیایید بیایید و همزمان به مدد تجارب نوین عشقي / شوریدگي بگوییم اي رفتگان به حج كجایید كجایید

بتوانیم ببینیم كه این معشوق بغل دستي همیشه یك بخش اش جاي دیگر است؛ كه این معشوق  ،خویش، به مدد نیچه و لكان

غوش عشق و لحظه دمي زیر اسمان آاینكه بتواني در . باترین است چون یكجایش مي لنگد و تكینه استزیباست و زی

. سمان پوچي كه بقول نووالیس رنگش آبي استآ. پوچي دراز بكشي و لذت ببري  
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و عشق قطعه ی چهارم  در باب عاشقی / 4  

 

قی شماست و روایت حال نوبت عاش. راحال شما باید بنویسید، این قصه ی هزار بار مکرر اما نانوشته 

  .....شما
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:برخی واژهها و مفاهیم اساسی کتاب  

 

:مفاهیم مهم نگرش لکان  

 

هر پدیده انسانی و در کل هر حالت انسانی دارای سه بخش : رئال یا واقع/ خیالی/سه ساحت روانی سمبولیک

« ای سه دایره برومه»این سه بخش در واقع به شکل . است« وار نارسیستی و نیز رئال و یا کابوسسمبولیک، خیالی یا »

توانند بدون یکدیگر باشند  ها نمی اند و ساختار روانی انسان و جهان بشری ترکیبی از این سه بخش است و آن درهم تنیده

انسان موجودی تمنامند و همیشه در ارتباط با . و در هر عمل و حالت انسانی این سه بخش و سه حالت حضور دارند

.است و این ارتباط می تواند به سه حالت سمبولیک، خیالی یا رئال باشد و یا به حالت تلفیقی باشد« دیگری و غیر»  

 

 

 

 

زیرا این واقعیت همیشه در . واقعیت انسانی یک واقعیت سمبولیک است. عرصه مربوط به زبان است: ساحت سمبولیک

عرصه خودآگاه بشری و  همه ی روایات بشری در این عرصه حضور . چوب زبان قرار دارد و قابل تحول استچهار

در یک . اما همزمان در هر پدیده ی انسانی دو ساحت دیگر نیز همیشه حضور دارند. دارند و به این دلیل قادر به تحولند

و پدیده است که در عرصه کالم و زبان رخ می دهد  آن متن« ساحت تعبیر و تفسیر»متن و اثر هنری ساحت سمبولیک 

.و می تواند تغییر بکند  

 

است  و در یک متن و یا رفتار انسانی حالت « تصویری»این عرصه در واقع عرصه : ساحت خیالی یا نارسیستی

. به حالت شیفتگی به دیگری و یا تنفر از دیگری رخ می دهد. رخ می دهد« جذابیت»نارسیستی به حالت   

 

ساحت رئال آن کویر و هیچی . ساحت رئال در واقع مرز جهان سمبولیک و روایات بشری است: ساحت رئال یا واقع

است که جهان سمبولیک ما و همه ی روایات ما از زندگی، از عشق و علم بدور آن آفریده می شود و ما هیچوقت نمی 

احت رئال اصوال جهان سمبولیک بشری نمی تواند بوجود آید توانیم این ساحت رئال را درک کنیم یا بنویسیم اما بدون س

ساحت رئال حضور خویش را به شکل شوک و کابوس نشان می دهد و باعث می شود که فرد به شکست . و تغییر کند

ازینرو ساحت . جهان و نظرات سمبولیکش پی ببرد، به هیچی نهفته در آنها و سرانجام مجبور به تحول در جهانش گردد

.است« تمتع»ل عرصه خشونت و مرگ نیز است و از طرف دیگر ساحت رئال عرصه رئا  
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سخن می گوییم، هم « عشق»ازینرو برای مثال وقتی ما از . در هر پدیده و رفتار انسانی هر سه حالت موجود هستند

شق همیشه از طرف دیگر بخشی از ع. تعریفی سمبولیک از عشق داریم و هم دچار تصویر جذاب عشق و معشوقیم

تاریک و نامفهوم است و ما نمی توانیم هیچگاه عشق یا هر پدیده دیگر را کامل تعریف بکنیم و دقیقا همین بخش دارای 

موضوع مهم اما آن است که شکل سمبولیک و بالغانه بتواند به شکل اساسی .  یک حالت خراباتی و تمتع خراباتی است

و به تمنای خویش، « غیر»ده تبدیل گردد و مرتب بتواند، در نگاه به و شکل اساسی لمس هر پدی« غیر»رابطه با 

وار میل  متنفرانه بخش خیالی تصور و میل خویش را و نیز تمتع کابوس/ژوئیسانس یا خوشی نارسیستی شیفتگانه

بدیل خشونت و تجاوز و لمس قدرت مطلق در بخش رئال تصور خویش را به اشکال نوینی از تمنای فانی و چندالیه ت

بازی و تا اندیشه بشری، همه ماالمال از این سه بخش هستند و این  از بوسه تا عشق. سازد و مرتب تحول یابد

آمیختگی علت تحول مداوم جهان بشری و علت ضرورت خالقیت بشری و عبور مداوم بشری از بحران به نگاه و  درهم

توان به قول ژیژک شش شکل ترکیبی در  این سه ساحت میاز . خالقیت و تمنایی نو تا بحران و نیاز تحول بعدی است

.نگاه و رفتار آفرید  

 

یعنی هم به جهانش و به . گیرد در رابطه سمبولیک فرد همیشه در یک حالت پارادکس با دیگری و غیر ارتباط می

او . آنها و از خویش استورزد و همزمان قادر به نقد و انتقاد از  عشق می« دیگری یا به غیر»خواستش، به رقیبش، به 

اش در واقع در یک ارتباط تثلیثی، سه گانه قرار دارد که در این ارتباط، رابطه میان او و خویش، میان  همیشه در رابطه

داند که همیشه  یعنی از یک سو او می. گیرد او و معشوق همیشه بر بستر قانون و دیسکورس نام پدر صورت می

برد و هر سخن او تفسیری و راهی و  ه ذات نهایی خویش و رابطه و دیگری پی نمیای هست و او هیچگاه ب فاصله

اش بنگرد و  تواند مرتب از ضلع سوم به خویش و رابطه از طرف دیگر او می. اندازی قابل تحول و ناتمام است چشم

و سحرکننده است که در نگاهی /رابطه نارسیستی یک رابطه دوگانه نگاه. خویش را نقد کند و روابطش را متحول سازد

انداز قابل تحول هراس  ازینرو از نقد و فاصله و از دیدن خویش و هستی به سان یک چشم. پی یگانگی نارسیستی است

شکند و بهشت دروغین او را  زیرا این نگاه سمبولیک تمتع و ژوئیسانس نارسیستی و یا رئال او را در هم می. دارد

ه رئال کامال در نگاه دیگری محو شده است و به ابزار دست او برای تجاوز و خشونت انسان اسیر رابط. کند داغان می

.شود، مثل حالت یک تجاوزگر جنسی تبدیل می  

 

« دیگری»تر از مفهوم  بسیار وسیع« غیر»مفهوم . انسان در معنای روانکاوی لکان تمنای غیر است: دیگری یا غیر

می گویند و  و اخالقف « دیگری کوچک»ا در بر می گیرد که به آن است و هم دیگری مشخص مثل معشوق و رقیب ر

می گویند « دیگری بزرگ یا غیر بزرگ»گیرد که به آن  فرهنگ، خدا و  دیگری انتزاعی، درونی و غیره را در بر می

.از گفتگو و دیدار با خدا تا  با رقیب و خواب و تمنای خویش. و انسان مرتب در حال گفتگو با اوست  

 

و پایان دادن به کمبود خویش « معشوق گمشده»تمتع یا ژوئیسانس در واقع اشتیاق عمیق انسان برای دستیابی به : تعتم

است که همان قبول کمبود خویش و قبول نیاز خویش به دیگری « قانون یا نام پدر»تمتع انسانی خواهان چیرگی بر . است

انسان به خاطر این معشوق گمشده و دروغین مثل معتادی که اسیر  است، ازینرو تمتع در نهایت حالتی خراباتی دارد و

و تمتع زنانه « تمتع فالیک»تمتع می تواند به حالت تمتع عمدتا مردانه یا . ماده مخدر است، خود را به آب و آتش می زند

اساس و پایه اشتیاق  در نظرات نهایی لکان تمتع دارای جنبه نوینی می شود و به عنوان. بروز بکند« تمتع دیگری»یا 

.ویا چیز پوچ است و همزمان اما اساس آزادی و جستجوی بشری است« سینتهوم»بشری از یک طرف یک   

 

انسان با قبول کستراسیون یا محرومیت از فالوس به قبول نام پدر یا قانون، به قبول کمبود خویش و : قانون  یا نام پدر

فرد، تمنا و . د تبدیل می شود و به جهان سمبولیک خویش وارد می شودنیاز خویش به دیگری دست می یابد و به فر

.قانون یا نام پدر الزم و ملزوم یکدیگرند  
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انسان موجودی تمنامند یا آرزومند است و هر تمنای بشری در واقع قانون سمبولیک یا نام پدر : (دزیر)  ، ارزومندیتمنا

تمتع اما مجبور به تکرار و گرفتاری در بحران است . گردیسی استرا پذیرفته است، به این خاطر قادر به تحول و د

.زیرا نام پدر و قانون را نپذیرفته است  

 

فالوس در نگاه لکان به معنای آلت . ی بشری است و نماد کستراسیون یا نام پدر است«تمنا»فالوس اسم داللت : فالوس

از این می کند که انسان موجودی تمنامند است و این تمنا یا تمنا حکایت « دال»تناسلی مردانه نیست بلکه او به عنوان 

ازینرو بشر مرتب به جستجوی نو و به آفرینش روایات نو از زندگی و عشق و . فالوس هیچگاه کامل بدست نمی آید

« زنانه فالوس بودن، تمنا بودن»یا « تمنا داشتن، فالوس داشتن مردانه»فالوس به  دو حالت . ایمان و علم دست می زند

این دو حالت زنانه و مردانه اساس بازی جنسی و عشقی و جنسیتی انسانها هستند و از آنجا که فالوس . ظهور می کند

ازینرو نیز نمی توان به معنای نهایی زن بودن یا مرد بودن، عشق و زندگی دست یافت و می . هیچگاه بدست نمی آید

.مختلف از عشق، اروتیک و یا زنانگی و مردانگی دست یافتتوان بر اساس این دو حالت اولیه به روایات   

او محبوب و مطلوب گمشده ایی است که در تئوری لکان علت تمنامندی است و تمنامندی را به : ابژه کوچک آ

زیرا او بهشت گمشده ایی است که هیچگاه . با آنکه این مطلوب هیچگاه کامل بدست نمی اید. تکاپو می دارد

زیرا ذات انسان . حال باعث می شود که ما انسانها مرتب بجوییم و بیافرینیم است و با اینوجود نداشته 

.این چیز ناممکن است تمنامند جستجوی  


